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RESUMO 

O presente estudo apresenta e discute a atuação de um CAPS I na rede de saúde 

mental do município de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Tendo a psicanálise 

como eixo condutor, examinamos alguns fragmentos discursivos coletados durante um 

período de observação no dispositivo de saúde mental. Tais fragmentos evidenciam as 

dificuldades desta instituição que, durante um grande período de tempo, acolheu usuários 

psicóticos e neuróticos graves juntamente com usuários toxicômanos.  

Inicia-se este trabalho com a retomada do contexto de criação do campo da saúde 

mental no Brasil, ressaltando a importância do modelo basagliano para a consolidação dos 

movimentos sociais, e protagonizaram a luta contra o modelo asilar de tratamento da 

loucura e pela inclusão social dos pacientes psiquiátricos. Apresentamos os avanços e 

novos desafios nesse contexto: a inserção dos usuários de álcool e/ou outras drogas nos 

serviços de saúde mental.  

Partindo dos fragmentos discursivos do cotidiano no dispositivo CAPS del Rei, 

esse trabalho dá procedência à análise do lugar da clínica nos serviços substitutivos de 

atenção psicossocial. Isso porque se assevera a importância da inserção da psicopatologia 

como elemento fundamental para o trabalho institucional, na medida em que possibilita 

escapar de certa normalização dos usuários a um convívio social aceitável. Diante disso, ao 

indicarmos a clínica como alicerce do funcionamento dos serviços, realçamos que, operar 

com e a partir dela, é assumir as especificidades da construção e funcionamento dos 

sujeitos.  

Conceitos essenciais da estrutura psicótica e aspectos peculiares da toxicomania 

foram retomados como forma de ratificar a problemática apresentada a respeito do CAPS 

del Rei. A partir dos pressupostos da psicanálise, mostramos como cada uma dessas 

condições clínicas exigem dos serviços substitutivos posturas diferenciadas na condução 

do tratamento, tornando-se não recomendável o acolhimento dessas em um mesmo 

dispositivo.  

Finalmente, nesse estudo, são discutidos os conceitos de necessidade, demanda e 

desejo na teoria psicanalítica. Essa discussão se dá no propósito de destacar a importância 

da escuta nas instituições de saúde mental. Acreditamos que a relação entre a psicanálise e 

a saúde mental implica, portanto, a aposta que se faz no desejo, na emergência do sujeito 

como resultado de um trabalho clínico dentro das instituições.    

 

Palavras-chave: Saúde Mental; Psicanálise; Psicose; Toxicomania; Clínica. 
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ABSTRACT 

 

 This study presents and discusses the operation of a CAPS I (Center of 

Psychosocial Attention) in the mental health network in the city of São João del-Rei, in the 

interior of Minas Gerais. Using psychoanalysis as a guide, we examined some discursive 

fragments collected during an observation period in the mental health facility. These 

fragments indicate the difficulties of this institution, which during a long period of time 

received severe cases of psychopathic and neurotic users along with drug addicts. 

 I begin this work by going back to the context of creation of the mental health field 

in Brazil, emphasizing the importance of the Basaglian model to the consolidation of the 

social movements that advanced the fight against the asylum model for the treatment of 

madness and for the social inclusion of psychiatric patients. We present the advances and 

the new challenges in this context: the insertion of alcohol and drug addicts in mental 

health services. 

 Starting from the everyday discursive fragments of the CAPS del Rei facility, this 

work analyzes the place of the clinic in the psychosocial attention substitutive services. 

This will be a way to affirm the importance of the insertion of psychopathology as a 

fundamental element to the institutional work, since it allows an escape of a certain 

normalization of the users to an acceptable social life. In the face of this, when we indicate 

the clinic as the foundation of the service’s operation, we emphasize that, to operate with 

and from it, is to accept the specificity of the construction and the operation of the subjects. 

 Essential concepts of the psychotic structure and peculiar aspects of drug addiction 

were retaken as a way of ratifying the presented problematic concerning CAPS del Rei. 

Under the assumptions of psychoanalysis, we show how each of these clinical conditions 

demand differentiated attitudes from the substitutive services in the conduction of the 

treatment, which makes the reception of these two conditions in the same facility not 

recommended. 

 Finally, in this study, I discuss the concepts of need, demand, and wish in 

psychoanalytic theory. The objective of this discussion is to emphasize the importance of 

listening in mental health institutions. We believe that the relation between psychoanalysis 

and mental health implies, thus, the bet that is made in the wish, in the emergence of the 

subject as a result of a clinical work inside the institutions. 

 

Keywords: Mental Health; Psychoanalysis; Psychosis; Drug Addiction; Clinic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os avanços promovidos pela Reforma Psiquiátrica brasileira para o campo da 

saúde mental, no que se refere às conquistas de direitos sociais, do acesso à cidadania e da 

reinserção social dos doentes mentais, hoje se voltam para uma nova tarefa: a inclusão 

social de sujeitos que fazem uso prejudicial de álcool e/ou outras drogas. Como é sabido, o 

uso de substâncias entorpecentes é uma prática milenar, realizada por diferentes povos e 

culturas. Mas é igualmente verdadeiro que nas últimas décadas essa prática tem sido 

considerada um problema, sob diversos aspectos. As consequências do abuso de 

substâncias tóxicas podem ser vistas nas altas cifras despendidas pelo governo brasileiro 

em campanhas e alternativas do Ministério da Saúde, mas também ocupam um lugar 

importante nas despesas do sistema de segurança pública. 

 A partir da Portaria GM nº 2.197 de 14 de outubro de 2004, o Ministério da Saúde 

ampliou a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas em todos os níveis de 

complexidade. Tal como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são os responsáveis 

pelo acolhimento dos usuários psicóticos e neuróticos graves, os CAPS ad (álcool e 

drogas) ocupam, junto com outros dispositivos, um lugar estratégico na rede de saúde 

mental de acolhimento e tratamento de usuários toxicômanos. Dessa forma, as pessoas que 

fazem uso abusivo de álcool e/ou outras drogas passam a fazer parte da rede de cuidado em 

saúde mental. Apesar desse avanço, temos notado um grande impasse nesse campo: a 

oferta de serviços especializados é consideravelmente inferior à demanda. Em 2013, por 

exemplo, o número de CAPS ad no país era de 2681. A capital mineira, Belo Horizonte, 

com seus 2.375.1512 habitantes possui apenas dois CAPS ad e seu território ainda abrange 

pelo menos outros quatro municípios.  

Esses dados corroboram com a problemática a ser apresentada neste trabalho, uma 

vez que, a ausência de dispositivos adequados para o acolhimento de sujeitos toxicômanos 

torna cada vez maior o número de usuários em outros serviços da rede, direcionados a 

outras especificidades. Em nosso caso, trataremos da rede de saúde mental do município de 

São João del-Rei, no interior de Minas Gerais. Aqui vale uma ressalva, pois quando 

iniciamos nossa pesquisa não havia no município um dispositivo adequado para acolher 

usuários que fazem uso abusivo de drogas, portanto, ficava a cargo do CAPS del Rei o 

                                                           
1Fonte: Portal do Ministério da Saúde, disponível no link: http://portalsaude.saude.gov.br/ 
2 Fonte: IBGE, 2014 
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tratamento desses indivíduos, o que acarretou um número de usuários muito maior do que 

a estrutura do serviço comporta. Apesar de seu projeto fazer parte das tramitações 

burocráticas do município desde o ano de 2009, no dia 26 de outubro de 20153 foi 

inaugurado o dispositivo CAPS ad (álcool e drogas) na cidade de São João del Rei.  Essa 

ausência do dispositivo CAPS ad por um longo período e o constante aumento da demanda 

de tratamento, de certa forma, evidenciaram falhas na composição institucional da rede de 

saúde mental do município e, consequentemente uma dificuldade do CAPS del Rei em se 

estabelecer na rede de cuidados à saúde mental. Nesse sentido, destacamos a importância 

de nossa pesquisa como forma de oferecer subsídios para o funcionamento do CAPS del 

Rei e do recém inaugurado CAPS ad do município sanjoanense.  

O interesse por esse tema surgiu a partir de reflexões provenientes de um projeto de 

extensão universitária no serviço de assistência social da cidade de São João del Rei4, o 

que possibilitou o encontro da práxis da psicanálise com a especificidade do atendimento 

aos usuários do serviço de proteção social básica. Nosso olhar se voltou para o tema da 

toxicomania devido a uma experiência no Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS5, onde se realizou o que nomeamos “entrevistas individuais”, uma exceção do 

espaço coletivo do grupo de mães proposto no projeto. Durante a execução do projeto, 

algumas mulheres que faziam uso abusivo de drogas ilícitas foram acompanhadas, o que 

suscitou a reflexão em relação às formas de tratamento oferecidas pelos serviços de saúde 

da cidade e a possibilidade de uma escuta nessas instituições. Diante disso, privilegiaremos 

o CAPS del Rei como nosso campo de investigação, por ocupar um lugar central na rede 

de cuidados em saúde mental e por ser o responsável pelo acolhimento tanto de usuários 

psicóticos e neuróticos graves como de usuários toxicômanos. 

Diante desse contexto, iniciamos um período de observação no cotidiano do CAPS 

del Rei. Foram oito dias de observação, com duração de quatro horas diárias, e em 

alternância de turnos, com o objetivo de abarcar todas as atividades desenvolvidas durante 

o período de funcionamento do serviço. Nosso objetivo, a princípio, foi observar e 

acompanhar o cotidiano dos usuários com perfil de toxicômanos; entretanto, no decorrer 

                                                           
3Fonte: Prefeitura Municipal de São João del Rei, disponível no link: 
http://saojoaodelrei.mg.gov.br/noticia/7339 
4Projeto de extensão da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ): Psicanálise e Assistência Social: 
Orientação De Mães No Centro De Referência De Assistência Social - CRAS Sob Enfoque Teórico De 
Françoise Dolto, realizado entre os anos de 2011 e 2013 nos CRAS de São João del Rei – MG. 
5 O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizado em áreas de vulnerabilidade social. Cabe a essa instituição executar serviços de proteção social 
básica, organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social 
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, 2004).  
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das observações, ficou claro os impasses institucionais referentes ao tratamento de usuários 

psicóticos e usuários toxicômanos em um mesmo dispositivo. A partir dos dados coletados 

nesse período, indagamo-nos, à luz das contribuições psicanalíticas para o campo da saúde 

mental, sobre como poderíamos pensar, então, uma instituição possível de tratamento 

diante das especificidades da estrutura psicótica e quais os operadores em um tratamento 

frente as particularidades do sujeito toxicômano em seu relacionamento com a droga.  

Para isso, iniciamos nosso trabalho delimitando o campo ao qual estamos nos 

referindo. Partimos de uma breve revisão dos antecedentes da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, destacando o percurso do MSTM (Movimento dos Trabalhadores de Saúde 

Mental), consolidado no final dos anos 1970, que junto a outros movimentos sociais 

contribuíram para a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil. O Movimento tinha como 

bandeira as denúncias de fraudes no sistema psiquiátrico, assim como críticas ao modelo 

manicomial que mal tratava e abandonava seus internos. Tais argumentos serviram 

significativamente para a criação do movimento em prol da Reforma Psiquiátrica. 

O MSTM abriu espaço para um campo de debates acerca da situação dos pacientes 

psiquiátricos nos manicômios, através de palestras, conferências e diálogos com outros 

movimentos sociais, em prol de uma humanização do tratamento. A I Conferência 

Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental aconteceu no ano de 1979 e contou com as 

presenças de Franco Basaglia e Robert Castel. Essa conferência teve como pauta as 

discussões acerca do sistema de assistência psiquiátrica no Brasil e as alternativas a esse 

modelo. No mesmo ano, Basaglia retornou ao país, proferiu palestras e visitou alguns 

hospitais psiquiátricos, o que lhe gerou grande incômodo pelo desrespeito aos direitos 

humanos e atos de violência praticados dentro dessas instituições.  

As denúncias de violência nos hospitais e o desrespeito aos direitos humanos 

provocaram grande impacto na opinião pública. Nesse momento, os ideais da reforma 

psiquiátrica italiana começam a servir de base para a consolidação de um movimento 

antimanicomial no Brasil. O lema adotado pelo MSTM, a saber, “por uma sociedade sem 

manicômios”, mostra uma mudança no Movimento, que passou de um movimento dos 

trabalhadores de saúde mental para um movimento social e, dessa forma, passa a agregar a 

opinião pública no intuito de realizar uma reforma psiquiátrica no país.  

As bases do movimento da luta antimanicomial estão nos princípios da Psiquiatria 

Democrática Italiana: a luta contra toda e qualquer instituição total, em especial o hospital 

psiquiátrico, e o estabelecimento de um processo efetivo de desinstitucionalização. A luta 

da Psiquiatria Democrática Italiana é pela cidadania do louco. Tais propostas alimentaram 
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as discussões acerca do lugar que a loucura ocupa na sociedade e contribuíram para as 

mudanças legislativas e consolidação das lutas dos movimentos pró Reforma. No fim da 

década de 1980 e início dos anos 90, com o fim da ditadura militar no país, as ideias de 

transformação nas estruturas do cuidado psiquiátrico se estabeleceram enquanto diretrizes 

legislativas. A partir das propostas de reformulações do sistema de saúde apresentadas pela 

Constituição Federal de 1988 e a posterior formulação do Projeto de lei nº 3657, conhecido 

como Lei Paulo Delgado – aprovado em 2001 – estabelece-se um novo campo de atuação 

na saúde mental. Destacam-se as propostas de criação dos dispositivos que irão substituir o 

modelo manicomial de cuidado em saúde mental e originar uma nova concepção: a atenção 

psicossocial. 

Os responsáveis pelo acolhimento e tratamento dos doentes mentais (que agora 

passam a ser chamados de usuários) são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. 

Esses serviços fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial e têm como objetivo articular 

essa rede, de forma a promover a inclusão social do usuário, facilitando seu vínculo com a 

família e a sociedade. Neles são oferecidos tratamento ambulatorial e atividades de 

ressocialização. 

Com o avanço da Reforma Psiquiátrica, a Rede de Atenção Psicossocial tem hoje 

um novo desafio: a inclusão dos usuários de álcool e drogas, daqueles que são 

considerados hoje os novos sujeitos do perigo social (Silva, 2012, p. 206). As novas 

configurações do campo da saúde mental têm saído em busca de respostas para a inclusão 

desses indivíduos, uma vez que o abuso de drogas tem sido considerado um tema de 

urgência política e social. A Portaria nº 3088 de 2011 prevê a criação da Rede de Atenção 

Psicossocial, cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 

saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e para pessoas que fazem abuso 

de álcool e/ou outras drogas.  Nesse sentido, os CAPS ad começam a fazer parte da rede de 

saúde mental e, assim como os dispositivos CAPS e os outros dispositivos, visam a 

promoção da autonomia e o exercício da cidadania. Os CAPS ad são os responsáveis, 

portanto, pelo acolhimento dos indivíduos que fazem uso prejudicial de álcool e/ou outras 

drogas através de atividades que reduzam os danos à vida e promovam a reinserção do 

usuário na comunidade. 

Essa retomada do campo da saúde mental criado pela Reforma se deu no intuito de 

refletirmos sobre a atuação do CAPS del Rei na rede de saúde mental de seu território. No 

item seguinte aos antecedentes da Reforma Psiquiátrica descrevemos a rede de saúde 

mental do município de São João del-Rei, destacando a atuação dos serviços que fazem 
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acolhimento de usuários de saúde mental. Entre eles estão o Núcleo de Saúde Mental que, 

através do Centro de Convivência “Arte Feliz”, acolhe usuários assistidos pela rede 

substitutiva e faz um trabalho de reinserção social pela via da educação e arte; e o CAPS 

del Rei, que desde 2011 atende a população de doze municípios da região. O dispositivo 

funciona com uma equipe de dezesseis profissionais no regime de permanência dia, do 

período de 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00.  No período em que realizamos observações 

no serviço, notamos que as atividades se limitam ao uso de medicamentos e distribuição de 

refeições duas vezes ao dia. À exceção de uma atividade estilo de “roda de conversa” que 

se desenvolve a cada quinze dias, não existe no serviço oferta de atividades de 

ressocialização aos usuários que estão em regime intensivo. 

No tópico seguinte, ainda no primeiro capítulo, tratamos da análise de três 

fragmentos que colhemos durante nosso período de observação do cotidiano no CAPS del 

Rei. Esclarecemos que não tivemos acesso aos prontuários dos usuários e nem nos foi 

concedido o acompanhamento de atendimentos; portanto, os fragmentos que analisamos 

são resultados de conversas informais com os profissionais do serviço e observações livres 

das atividades diárias. 

O primeiro fragmento intitulamos “spa de drogados”. Trata-se da fala de um 

técnico do serviço em relação à abertura do dispositivo CAPS ad no município e ao 

acolhimento de usuários de álcool e outras drogas no novo serviço. Segundo o técnico, o 

CAPS del Rei funciona como um “spa”, os usuários frequentam o serviço durante o dia, 

recebem alimentação e à noite, quando voltam para casa, retornam para o uso de drogas. 

Nossa análise desse fragmento destaca as dificuldades institucionais no tratamento desses 

sujeitos, desconsiderando as particularidades da demanda que surgirá no novo serviço. No 

segundo fragmento intitulado “O louco é muito melhor”, por se tratar de uma fala de um 

técnico que compara o tratamento aos pacientes psicóticos e o tratamento dos “dependentes 

químicos”, abordamos a questão do preconceito no tratamento dos usuários de droga. 

Segundo ele, é melhor tratar dos psicóticos, pois esses não têm problema em aderir ao 

tratamento, ao passo que os “dependentes químicos” não aderem ao tratamento, tentam 

muitas vezes ludibriar os técnicos de referência e por isso os profissionais não deveriam 

sustentar nenhum laço emocional com esses usuários. Aqui, destacamos o caráter marginal 

com que o uso de drogas tem sido abordado nos serviços, sempre aproximado da 

criminalidade. O terceiro e último fragmento chama-se “Essa equipe não tem tempo para 

nós!” e diz respeito a um trecho da fala de uma usuária durante uma oficina estilo “roda de 

conversa”, em que os usuários do CAPS são chamados a conversar livremente. Esse 
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fragmento expressa o descontentamento da usuária que, demandando um atendimento 

individual, não foi atendida desde que ingressou no serviço. Sua reclamação é de que os 

técnicos sempre lhe dizem que estão sem tempo para isso. Abordamos esse fato segundo a 

concepção de que há uma certa falta de interesse da equipe pelos usuários fora de crise, 

uma vez que o trabalho tem sido voltado para as emergências, muitas vezes para o 

acolhimento de sujeitos encaminhados pela polícia ou pelo SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência). Diante da análise desses fragmentos, avançamos em 

nosso estudo, realçando as dificuldades que a equipe do CAPS del Rei enfrenta frente às 

demandas distintas que ali se apresentam.  

As divergências entre as dimensões da clínica e da saúde mental aparecem no item 

1.3 desse trabalho. Nesse tópico destacamos como o campo da saúde mental, heterogêneo 

em suas práticas e saberes, por vezes, acaba direcionando a clínica em oposição a outras 

formas de abordagem nesse campo. A análise dos fragmentos discursivos, mencionados no 

item 1.2 desse trabalho, auxilia-nos na proposta de indicar a função da clínica como 

elemento fundamental no tratamento dos sujeitos assistidos. Além disso, apontamos a 

importância da indissociabilidade da dimensão clínica e política para práticas mais efetivas 

em saúde mental.  

No segundo capítulo, intitulado “A introdução da psicopatologia na atenção 

psicossocial: o irredutível do sujeito às normas sociais”, abordamos de forma mais 

detalhada, à luz da psicanálise, as duas condições clínicas às quais o CAPS del Rei se 

dispõe a acolher: a psicose e a toxicomania. Para isso, iniciamos o capítulo tratando da 

importância que o retorno que a concepção de psicopatologia tem para o trabalho clínico 

nessas instituições, no sentido de ultrapassar as duas lógicas distintas que operam nos 

serviços abertos atualmente: o diagnóstico baseado nos manuais classificatórios e o 

consequente tratamento através dos fármacos, e o tratamento pela reinserção social que 

tem o objetivo de resgatar os laços sociais e priorizar um funcionamento mais “ajustado” 

do sujeito na sociedade. Avançamos no assunto quando consideramos que essas tentativas 

tendem a ser fracassadas quando levamos em consideração a noção de sujeito e suas 

particularidades. Por isso, abordaremos tal noção para a psicanálise nesse capítulo para, em 

seguida, valorizarmos a dimensão clínica nas instituições de saúde mental. 

No segundo tópico desse capítulo, apontamos de forma sucinta as principais 

especificidades da estrutura psicótica, a fim de pensarmos quais os operadores de um 

tratamento com esses sujeitos. No terceiro e último item, descrevemos os aspectos da 

toxicomania, destacando as contribuições da psicanálise para a clínica desse fenômeno e 
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atentando para uma prática nas instituições que não sejam pautadas em discursos 

criminalizantes e segregatórios, mas que apontem para uma escuta da relação que cada 

sujeito estabelece com a droga. 

No terceiro e último capítulo dessa dissertação, retomamos os fragmentos 

discursivos coletados durante as observações no CAPS del Rei, no intuito de discorrer 

acerca da articulação entre clínica e práticas inclusivas no campo da saúde mental. Para tal, 

inserimos a noção de escuta na teoria psicanalítica e articulamos com os vetores 

necessidade, demanda e desejo, de forma a enfatizar a importância da escuta como forma 

de ultrapassar os automatismos dos protocolos de atendimento que podem obstruir o 

funcionamento dos serviços de atenção psicossocial. A questão que se coloca nesse 

capítulo nos permite pensar uma prática nos serviços substitutivos que não se utilize da 

concessão de benefícios sociais de forma automática, protocolar; mas que leve em 

consideração as singularidades presentes nas demandas sociais dos usuários.  

Nas considerações finais indicamos a relação entre a escuta clínica e as políticas de 

inclusão social no campo da saúde mental. A posição que assumimos nesse estudo aponta 

para a aposta que se faz no desejo, na emergência do sujeito como resultado de um 

trabalho clínico dentro das instituições, na medida em que essa aposta nos permite escapar 

de certa normalização dos usuários de saúde mental a um convívio social aceitável. 
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1- BREVE HISTÓRICO DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO BRASIL 

 

O campo da saúde mental no Brasil, tal como conhecemos hoje, se constituiu partir 

de discussões de diversos movimentos ligados à saúde mental, num momento de 

redemocratização do país, dando origem ao Projeto de Lei nº 3657/89, de autoria do 

deputado Paulo Delgado. O Projeto se prestou a pensar sobre a hegemonia do modelo 

médico-hospitalar no tratamento da doença mental, indicando a extinção dos hospitais 

psiquiátricos e o aparecimento de novos dispositivos que reformulam a assistência em 

saúde mental. A formulação e posterior aprovação desse projeto de lei, em 2001, teve 

grande notoriedade por se tratar de um marco político inédito no país e de grande 

relevância no campo de debate acerca da loucura, da psiquiatria e das instituições 

psiquiátricas. O Projeto foi um dos marcos do movimento da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil e é a consolidação de lutas dos movimentos estabelecidos desde a década de 1970, 

como o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), considerado o ator 

político principal na luta pela Reforma brasileira. 

O MTSM teve origem a partir das denúncias dos trabalhadores de saúde mental 

atuantes nas quatro unidades da DINSAM (Divisão Nacional de Saúde Mental): o Centro 

Psiquiátrico Pedro II, o Hospital Pinel, a Colônia Juliano Moreira e o Manicômio 

Judiciário Heitor Carrilo; todas situadas no Rio de Janeiro. Os trabalhadores declararam 

greve diante das condições precárias de trabalho, das denúncias de violência, estupro de 

trabalhadores e dos próprios pacientes e mortes não esclarecidas nessas instituições. Além 

disso, denúncias realizadas por médicos bolsistas do Centro Psiquiátrico Pedro II que 

revelaram as irregularidades existentes no hospital tornaram-se públicas e mobilizaram 

outros profissionais das outras unidades da DINSAM. Segundo Amarante (1995), o 

MTSM nasce e constitui um espaço de luta não institucional, com o intuito de encaminhar 

propostas de transformação da assistência psiquiátrica, de forma a unir os diversos setores 

da sociedade.  

O MTSM começa a se fortalecer a partir da greve dos médicos residentes nos 

primeiros meses, mas com o passar do tempo essa greve começa a tomar maior 

notoriedade, por se tratar de um movimento que paralisara serviços e atividades mais 

essenciais do que as atividades psiquiátricas e o MTSM passa a ter menor visibilidade nas 

entidades civis e imprensa.  Diante do enfraquecimento, o movimento passa a organizar e 

participar de diversos eventos com o intuito de caracterizá-los como espaços de discussão e 
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organização político-ideológica, não apenas restritos ao campo da saúde mental, mas 

também relativos às críticas ao governo militar. Nesse sentido, o movimento que começara 

no Rio de Janeiro passa a fazer parte dos debates em outros estados do país. 

O I Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental ocorreu em janeiro de 

1979 e teve como pauta, segundo Amarante (1995), a luta pela transformação do sistema 

de atenção à saúde, vinculada à luta dos demais setores sociais em busca da democracia 

plena e de uma organização mais justa da sociedade (p. 55). Além disso, o congresso foi 

importante por enfatizar a crítica ao modelo asilar dos hospitais psiquiátricos públicos e a 

alteração da assistência em saúde mental; críticas que marcaram o movimento num 

direcionamento para os aspectos da atenção psiquiátrica.  O Brasil recebeu a visita de 

Franco Basaglia no mesmo ano, em algumas capitais, onde foram proferidas palestras e 

conferências cujo tema foi a crítica às instituições psiquiátricas e possíveis alternativas. 

Além dessas, Basaglia visitou alguns hospitais psiquiátricos do país, o que lhe gerou 

grande incômodo pelo desrespeito aos direitos humanos e atos de violência praticados 

dentro dessas instituições. Neste momento, os ideais da reforma italiana começam a surgir 

como bases para o movimento da Luta Antimanicomial brasileira. 

A presença de Franco Basaglia e demais pensadores da luta antimanicomial no 

Brasil teve grande repercussão, àquela época e ainda hoje, e deve-se a proximidade que 

Basaglia – principalmente – teve com o MTSM. O interesse pelas reflexões 

antimanicomiais, ao fim dos anos 70, deve-se a notoriedade que a participação nos 

movimentos de Psiquiatria Democrática e Redes Alternativas à Psiquiatria na Itália lhe 

rendeu. De acordo com Amarante (1996), foram as ideias de caráter político e a crítica 

intensa ao modelo do manicômio e à clínica psiquiátrica que aproximaram Franco Basaglia 

dos movimentos sociais presentes no período de redemocratização do país. A partir das 

últimas décadas dos anos 1980, explica Amarante (1996) que: 

[...] o movimento brasileiro tende a abandonar sua especificidade, de movimento 
de ´trabalhadores de saúde mental’ para procurar tornar-se um movimento 
‘social’ pela reforma psiquiátrica. Exemplo dessa iniciativa é a estratégia ‘por 
uma sociedade sem manicômios’, que reflete a tendência para comprometer a 
sociedade, em geral, no domínio do processo de desinstitucionalização (p. 21, 
grifos do autor). 

 
As contribuições basaglianas para os encontros foram de grande importância para 

definir o caráter político e social do MTSM. Os encontros e congressos nacionais passam a 

ter um olhar mais voltado para a crítica ao modelo assistencial, enfatizando a sua 

ineficiência, cronificação e estigmatização, ao se tratar da doença mental. Além disso, 

tornam-se alvo de preocupação nos congressos os determinantes das políticas de saúde 
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mental, do processo de mercantilização da loucura, da privatização da saúde, do ensino 

médico e da psiquiatrização da sociedade (Amarante, 1995, p. 56). Pode-se dizer que esses 

encontros e espaços de discussão tornaram-se grandes difusores da organização de novas 

práticas no campo da saúde mental, além serem determinantes para a consolidação do 

caráter antimanicomial da luta.  

Comparado ao movimento pela Reforma Sanitária, contemporâneo ao MTSM – e 

atuante no campo da medicina social e saúde coletiva –, o movimento da Reforma 

Psiquiátrica vai além, visa transformações no modelo de saúde que se implementa 

(Amarante, 1996, p. 21). Isso porque o movimento pela Reforma se engajou na luta por 

uma transformação mais ampla da psiquiatria, não exclusivamente administrativas e 

técnicas, como resultou a Reforma Sanitária, mas expressando uma maior maturidade 

teórica e política (Birman, 1992, p. 71). Ou seja, a Reforma Psiquiátrica abre as portas 

para um novo cenário, em que o conceito de cidadania dos doentes mentais é o principal 

operador, dado a preocupação com a inscrição do louco no espaço da cidade e o reclame 

dos direitos dos mesmos. Tenório (2002) acredita que a importância de considerar a 

cidadania como valor fundante e organizador deste processo está em que a reforma é, 

sobretudo, um campo heterogêneo, que abarca a clínica, a política, o social, o cultural; e 

é obra de atores muito diferentes entre si (p. 28).   

 Anteriores ao movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, mas importantes ações 

que serviram de bases conceituais e de valores para a Reforma brasileira, têm-se os 

movimentos da psiquiatria comunitária e as comunidades terapêuticas, datados das décadas 

de 1960 e 1970. A primeira, também conhecida como psiquiatria preventiva, instituiu as 

ideias de promoção da saúde mental em oposição à terapêutica da doença mental; a 

segunda é relativa a um processo de reformas institucionais, realizadas no pós-guerra, 

visando transformações no âmbito institucional asilar através de procedimentos 

administrativos, democráticos e participativos.  

 Sobre a experiência das comunidades terapêuticas, temos que esta estabeleceu-se na 

Inglaterra em fins dos anos 1950, mas já havia sido pensada desde 1930, por autores como 

Bion, Simon, Sullivan, Menninger e Reichman. É Maxwell Jones que consagra o termo a 

partir de experiências em hospitais psiquiátricos e o delimita diante da situação precária 

dos pacientes em instituições asilares, sendo comparado a recente experiência europeia dos 

campos de concentração nazistas. As comunidades terapêuticas procuraram desarticular a 

estrutura hospitalar considerada segregadora e cronificadora (Amarante, 1995, p.29) e 

adotar uma terapêutica em que se utilize o trabalho de forma igualitária entre funcionários 
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e doentes. As tarefas e as experiências executadas nas comunidades terapêuticas visavam 

também a interação entre os hospitais e a sociedade. Para Jones (1972, citado por 

Amarante, 1995), outra tendência liga-se ao aperfeiçoamento das comunicações entre 

hospital e comunidade externa, de modo que se torne possível uma maior cooperação e 

compreensão entre equipe, pacientes, parentes e estabelecimentos externos (p. 30). 

 Basaglia (1985), em A Instituição Negada- Relato de um hospital psiquiátrico, 

assinala que a experiência das comunidades terapêuticas estaria apontando para um 

afastamento da realidade social, ou seja, a ausência de uma rede hierárquica, a mudança na 

noção de autoridade, que corresponde a uma estrutura mais horizontal da sociedade 

constituiria uma contradição com os princípios fundadores de uma sociedade (p.118). 

Apesar da importância que as comunidades terapêuticas tiveram na transformação dos 

hospitais psiquiátricos, as mudanças não conseguiram sair do espaço asilar. As questões 

que enraízam os problemas de exclusão e segregação dos doentes mentais na sociedade 

permaneceram por serem fundamentais ao próprio hospital psiquiátrico.  

Ainda como movimentos antecedentes e determinantes para a Reforma Psiquiátrica 

no Brasil temos a influência da Psiquiatria Democrática Italiana (PDI) que, como já 

mencionado, foi uma das grandes referências que deram origem ao movimento da 

Reforma. Para Amarante (1995), tal influência deve-se, sobretudo, às denúncias que a PDI 

faz às práticas de violência e exclusão incrustadas nas instituições totais, em especial ao 

manicômio, e a não restrição destas denúncias a um problema dos técnicos de saúde 

mental (p. 48).  Essas denúncias abrangem um cenário em que, para se transformar a 

realidade da assistência, há de se reorganizar o território das relações entre cidadania e 

justiça (p. 48). A luta da PDI contra a institucionalização se distancia das ideias propostas 

pelas comunidades terapêuticas, já que a transformação almejada se dá no nível da 

sociedade, na forma com que ela lida com a loucura, e não apenas dentro das instituições. 

Além disso, as comunidades terapêuticas não questionam a função básica das instituições 

asilares de violência e exclusão do louco.  

 A PDI tem como base, portanto, alguns pontos cruciais: a luta contra toda 

instituição total, especialmente o hospital psiquiátrico, a não neutralidade da ciência e a 

preferência por um processo efetivo de desinstitucionalização. Para Basaglia (1985), 

[...] o nosso discurso antiinstituiconal, antipsiquiátrico (isto é, antiespecialístico), 
não pode restringir-se ao terreno específico de nosso campo de ação. O 
questionamento do sistema institucional transcende a esfera psiquiátrica e atinge 
as estruturas sociais que o sustentam, levando-nos a uma crítica da neutralidade 
científica – que atua como sustentáculo dos valores dominantes-, para depois 
tornar-se crítica e política (p.9). 
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 Podemos considerar que o período de redemocratização do Brasil, através dos já 

citados MTSM e movimento sanitarista, produziu, para Tenório (2002) características 

importantes no sentido de envolver outros atores sociais no processo de transformação, 

construir uma nova concepção de saúde mental em termos legislativos, além de propiciar o 

surgimento de experiências bem-sucedidas nas mudanças do cuidado em saúde mental. A I 

Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1987 e o II Encontro Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental decisivos para o fim da proposta sanitarista de 

modificação apenas da saúde e avançaram na iniciativa da desinstitucionalização. Os 

movimentos nesses encontros adotaram o lema Por uma sociedade sem manicômios, em 

que se estabelece um novo horizonte de ação: não apenas as macrorreformas, mas a 

preocupação com o ‘ato da saúde’, que envolve profissional e cliente; não apenas as 

instituições psiquiátricas, mas a cultura, o cotidiano, as mentalidades (p. 35). O 

movimento, que passa a ser conhecido como Movimento da Luta Antimanicomial, amplia-

se no sentido de chamar a participação de toda a comunidade para a reconstrução dos 

saberes sobre o lugar da loucura na sociedade. Ficou também instituído o dia dezoito de 

maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, em que a sociedade é chamada a 

participar das discussões acerca do tema. Ademais, o movimento da Luta Antimanicomial 

aponta para transformações nas estruturas da clínica psiquiátrica, no sentido de criar uma 

nova rede de dispositivos diversificados de cuidado – no lugar da centralidade do hospital 

– de natureza aberta e conforme o território definido. 

 As mudanças legislativas que introduziram a transformação e consolidação das 

lutas dos movimentos em prol da Reforma Psiquiátrica, levando a posterior promulgação 

da Lei Paulo Delgado, se deram, sobretudo com a Conferência Regional para 

Reestruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina, realizada em Caracas no ano de 

1990. Na Conferência estabeleceu-se uma transformação envolvendo todo o continente, 

focando a comunidade dentro de sua rede social através de uma posição crítica em relação 

a centralidade do hospital psiquiátrico. Todos os países deveriam reestruturar suas 

legislações de forma a comtemplar o respeito aos direitos humanos e civis dos doentes 

mentais, além da organização dos serviços comunitários e da formação dos recursos 

humanos em psiquiatria e saúde mental que correspondesse a esses serviços.  

Na década de 1990 amadurecem-se as ideias e estabelecem-se as diretrizes que 

formam o cenário da Reforma hoje, uma nova mentalidade do campo psiquiátrico foi 

criada, com o apoio de legislações mais inclusivas que propuseram as mudanças no Estado 
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e na sociedade civil. Nessa época é que foram pensados os dispositivos substitutivos ao 

modelo manicomial de cuidado em saúde mental, dando origem a uma nova concepção: a 

atenção psicossocial.  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são responsáveis por desenvolverem 

suas atividades ambulatoriais, promovendo a inserção do doente mental (agora chamado de 

usuário) na comunidade, facilitando a formação de vínculos comunitários e garantindo seus 

direitos como cidadão. Os serviços são responsáveis ainda pelo atendimento integral ao 

usuário, executados por uma equipe multidisciplinar. 

A Portaria nº 336 de 19 de fevereiro de 2002 é, atualmente, a responsável por 

regular os CAPS. De acordo com o Ministério da Saúde os CAPS devem atuar no âmbito 

do território, um espaço onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e seus familiares. 

Cria-se nessa portaria três diferentes tipos: “CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por 

ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional”; o CAPS passou a ser 

o articulador central das ações de saúde mental do município ou do módulo assistencial, de 

acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) e considerado 

atualmente uma das portas de entrada da Assistência Básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 A rede de Atenção Psicossocial que inclui o tratamento da dependência química 

fica estabelecida a partir da Portaria Nº 3.088 do ano de 2011, apesar de a Política do 

Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas datar de 

2003. A Portaria estabelece a Rede de Atenção de acordo com alguns objetivos, entre eles 

a atenção integral as pessoas que fazem uso de drogas, o combate aos estigmas e 

preconceitos, a equidade, atividades que contemplem a inclusão social visando a promoção 

de autonomia e ao exercício da cidadania e o desenvolvimento de estratégias que envolvam 

a Redução de Danos em contrapartida à abstinência. No escopo deste trabalho indagamos 

sobre a ausência do dispositivo adequado ao tratamento da toxicomania no município em 

questão. Pretendemos considerar as consequências clínicas, institucionais e sociais da 

ausência desse equipamento no contexto municipal, tendo em vista que nos deparamos 

com o estranhamento no cotidiano do CAPS del Rei: o desafio do enfrentamento da 

exclusão e preconceito, afora da loucura, que o dependente químico enfrenta na 

precariedade da rede de acolhimento aos portadores de sofrimento mental, utilizando os 
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serviços do CAPS I, direcionado para o tratamento de psicóticos e neuróticos graves6, 

conforme a acepção da linha guia de saúde mental (Secretaria de Saúde do Estado de 

Minas Gerais, 2006). 

O avanço da Luta Antimanicomial, junto às propostas da Reforma, de encontrar um 

lugar social para a loucura, tratando com liberdade e dignidade aqueles que sofrem nos 

impõe questionar além, interrogar sobre a cultura de exclusão que ameaça esses que 

sofrem. Dessa forma, temos hoje o progresso da Luta pela inclusão dos usuários de drogas, 

que impõe à sociedade o desafio de encontrar um lugar de acolhimento e tratamento para 

esses sujeitos também segregados. Temos uma nova preocupação: qual o lugar e como 

entendemos aqueles que fazem uso de drogas? A preocupação com a inclusão dos usuários 

de droga nos serviços de acolhimento nos põe a pensar ética e politicamente sobre esses 

novos sujeitos do perigo social (Silva, 2012, p. 206). O acúmulo teórico construído pela 

Reforma, que rompeu com a exclusão e a segregação da loucura, hoje se estabelece na 

busca de respostas acerca dos sujeitos que fazem uso de droga, sem ceder à ideia de que 

quem usa drogas é criminoso, marginal. O aprendizado que tivemos com o tratamento da 

loucura em liberdade dá bases para encontro da Luta e da Reforma com os usuários de 

álcool e outras drogas, no que concerne enxergar para além da razão da demanda social. 

Entretanto, temos de compreender quais são as peculiaridades de um serviço em que se 

destina o tratamento para esses sujeitos e pensar nas suas diferenças quando comparados 

ao tratamento de psicóticos. 

    Um dispositivo de cuidados para toxicomania deve reconhecer a especificidade 

da relação que cada usuário tem com a droga, o nível de adesão ao tratamento ou a práticas 

preventivas e de promoção pode ser baixo em um dispositivo que não esteja atento para as 

características e necessidades dos usuários, não contribuindo para a inserção social e 

familiar deste. Uma clínica pautada nos ideias da Luta Antimanicomial, com vistas à 

toxicomania não pode deixar de questionar os nomes com os quais a sociedade define a 

adicção e esses sujeitos que fazem uso das drogas. Nomes como “drogado”, “delinquente”, 

“criminoso”, “pecador” ou “doente” são identidades colocadas à margem, fora da condição 

de cidadão. A condição primordial para tratar a singularidade da toxicomania é, sem 

dúvida, a desconstrução dessas identidades marginais. De acordo com Silva (2012), diante 

da nova configuração da Reforma o tratamento da drogadição convoca o Estado e a 

                                                           
6Os fragmentos discursivos de trabalhadores e usuários do CAPS del Rei referentes a esse contexto serão 
apresentados e discutidos no item 1.3 intitulado “Fragmentos de casos observados no cotidiano”. 
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sociedade civil a elegerem estratégias e recursos de proteção que reduzam os danos à 

vida, criando dispositivos de suporte necessários a cada situação, ampliando, desse modo, 

as respostas possíveis para o sofrimento, sem, no entanto, ceder à armadilha fácil do 

ecletismo, do vale-tudo (p. 204).  

Este trabalho pretende, portanto, servir de contribuição ao dispositivo do CAPS del 

Rei e ao recém criado CAPS ad para suas atuações na rede de cuidados em saúde mental. 

A proposta dos serviços substitutivos é fornecer ao usuário a real cidadania, não de ser 

excluído, violentado, discriminado, mas de receber ajuda em seu sofrimento (Amarante, 

1996, p. 115). Trata-se, portanto, de pensar clínica e eticamente sobre o reconhecimento e 

as possibilidades dos usuários e criar, prática e teoricamente, novas maneiras de se 

trabalhar as transformações no território, assumindo a pluralidade dos sujeitos.  

 

1.1.  A SAÚDE MENTAL EM SÃO JOÃO DEL REI 

 

 O município de São João del-Rei tem uma população aproximada de 88.902 

habitantes7 e atualmente se destaca pelas atrações turísticas e movimentos culturais. A 

cidade faz parte de uma microrregião que abrange outros 14 municípios: Conceição da 

Barra de Minas Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Lagoa Dourada, Madre de 

Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa 

Cruz de Minas, Santana do Garambéu, São Tiago e Tiradentes. Segundo a estimativa do 

IBGE/2006, a população aproximada dessa microrregião é de 181.376 habitantes. 

 O município se localiza na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais e fez 

parte do que foi conhecido como ciclo do ouro, pois auxiliava no escoamento do ouro da 

coroa portuguesa.  A região foi fundada em 1704, com o nome de Arraial Novo do Rio das 

Mortes, após a descoberta de que havia ouro no ribeirão de São Francisco Xavier. Foi 

elevada à categoria de cidade de São João del Rei em 1838 – nome em homenagem ao 

então rei de Portugal Dom João V – e por conta da intensa atividade comercial, expandiu-

se em população e serviços, chegando a ser considerada uma opção para a sede da capital 

mineira. 

 A região de São João del-Rei também se destacou pelo avanço na área da saúde. Ao 

fim do século XVIII, foi inaugurada a Santa Casa de Misericórdia, sob proteção de D. João 

                                                           
7 Fonte: IBGE, 2014 
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VI, fato que tornou a Santa Casa conhecida e para a qual convergiam doentes de inúmeras 

partes do país. Como exemplo de pioneirismo para a medicina da época, Coelho (1970) 

destaca que em 1826 os médicos da Santa Casa já aplicavam a vacina antivariólica na 

população. Além disso, o autor menciona a existência, durante cerca de cem anos, de uma 

unidade para o tratamento de doentes mentais. Trata-se, segundo ele, da primeira unidade 

psiquiátrica em hospital geral que se tem notícia.  

 A enfermaria destinada a doentes mentais não tem uma data de inauguração 

comprovada. Coelho (1970) afirma que os documentos presentes na Santa Casa mostram 

um ambiente apropriado para o cuidado de doentes mentais desde antes de 1833. 

Considera-se a construção do Hospital-Colônia em Barbacena a razão pela qual a unidade 

da Santa Casa foi extinta, em 1918. O autor infere que a maioria dos pacientes da “seção 

de alienados” da Santa Casa seriam escravos e os diagnósticos em sua maioria sugerem o 

abuso de álcool. 

 Atualmente, os serviços que dão assistência à saúde mental na região de São João 

del-Rei se configuram de acordo com o que foi instituído pela Rede de Atenção 

Psicossocial, definida pela Portaria GM Nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011. Fazem parte 

dessa rede os serviços que se dispõe a acolher os portadores de transtornos mentais, assim 

como os que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas. O município possui além do 

CAPS I, o Centro de Convivência e Cultura, o Núcleo de Saúde Mental, as Unidades 

Básicas de Saúde, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e o SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência); integrando a rede de acolhimento ao usuário. 

 O Núcleo de Saúde Mental da região funciona desde o ano de 1986 e foi o 

responsável pela assistência à saúde mental até a inauguração do CAPS del Rei, em 2004. 

Atualmente, o Núcleo presta serviço a nível ambulatorial a pacientes fora de crise e de 

todas as idades. Inclusive recebe encaminhamentos do Conselho Tutelar de menores de 7 

anos e de escolas públicas de toda a microrregião de São João del-Rei. Sua equipe conta 

com o auxílio de onze profissionais: 2 (dois) médicos neurologistas, 2 (dois) médicos 

psiquiatras, 1 (um) psicólogo para atender adultos, 2 (dois) psicólogos para atender 

crianças e adolescentes 2 (dois) auxiliares administrativos e 2 (dois) auxiliares de 

conservação e limpeza. O Núcleo trabalha de forma articulada com a atenção primária, o 

CAPS del Rei e com os municípios a que presta assistência, em uma lógica de referência e 

contra-referência.  

 O Núcleo de Saúde Mental dividiu seu espaço do ano de 2010 até 2014, com o 

Centro de Convivência e Cultura “Arte Feliz”. O Programa de Centros de Convivência foi 



17 
 

criado com objetivo de promover um espaço de sociabilidade e produção de laços sociais, 

por meio de oficinas que estimulam a criatividade e a expressão artísticas aos portadores de 

sofrimento mental, que estejam sendo assistidos pelos programas de assistência à saúde 

mental da microrregião. Os Centros de Convivência são um tipo de dispositivo que 

complementa a rede de saúde mental, regulamentados a partir da Portaria nº 396 de 07 de 

Julho de 2005. Segundo o documento regulamentador, os Centos de Convivência são 

indicados para municípios, com mais de 200.000 habitantes, que já tenham implementado 

a rede de atenção psicossocial, assim como não devem ser mantidos através de nenhum 

financiamento da esfera federal ou estadual. É necessário que os Centros façam parceria 

com empresas, organizações não-governamentais (ONGs), fundações ou outras entidades 

para arrecadação de recursos. 

 O Centro de Convivência e Cultura “Arte Feliz”, neste momento, funciona em uma 

outra sede, fora do espaço do Núcleo de Saúde Mental e se mantém através de parceria 

com empresas locais. Nesse novo espaço ocorrem oficinas de musicalização, alfabetização, 

artes e desenvolvimento de produtos artesanais que, posteriormente, são vendidos e seu 

lucro revertido para os usuários e para o próprio Programa. A proposta do Centro é a de 

reinserção social e o fortalecimento dos laços com a comunidade dos usuários portadores 

de transtorno mental e dos usuários com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e 

outras drogas, que estejam em tratamento na rede de assistência substitutiva. 

 A Rede de Atenção Psicossocial ainda está em construção na região. Segundo o 

Plano Municipal de Saúde da atual gestão, estão previstos a abertura do CAPS ad, três 

leitos de retaguarda de assistência à saúde mental em hospital geral, uma Unidade de 

Acolhimento Infanto-Juvenil, uma Residência Terapêutica e a pactuação do CAPS I para 

CAPS II até o ano de 2017. Sabe-se que grande parte desses serviços já estão sendo 

reivindicados pelos trabalhadores de saúde mental e pela comunidade em geral há muitos 

anos. O CAPS ad, por exemplo, é pauta de reuniões entre trabalhadores do CAPS, 

Conselho Municipal de Saúde e a gestão, por intermédio da Comissão Intergestores 

Regionais (CIR) desde, aproximadamente, o ano de 2009. A morosidade das ações leva-

nos a inferir certo descaso da gestão municipal na pactuação dos novos serviços, 

principalmente por significar a contratação de novos servidores, o que causa aumento dos 

encargos municipais. Além disso, a atual gestão fez alterações no quadro de pessoal, 

modificando o secretário de saúde e não dispondo de um coordenador de saúde mental por 

quase três anos. A ausência de um coordenador de saúde mental na secretaria do município 
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pode contribuir para a lentidão dos planejamentos e tomadas de decisões mais assertivas 

nesse campo, por ser ele um facilitador do diálogo entre a gestão e os trabalhadores. 

 

1.1.1. O CAPS del-Rei 

 

 O CAPS del Rei atende a população de São João del Rei e mais 11 (onze) 

municípios da microrregião: Barroso, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, 

Tiradentes, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São Tiago, Prados, Lagoa 

Dourada, Conceição da Barra de Minas. O serviço foi habilitado pela Portaria SAS/MS 

683 de 30 de setembro de 2002 que autoriza o funcionamento do serviço implementado no 

dia 25 de Junho de 2004. Configura-se como um CAPS I e funciona nas modalidades: 

intensiva (frequência diária em permanência dia), semi-intensiva (até doze frequências 

mês) e não-intensiva (menos de doze frequências ao mês), de acordo com o planejamento 

terapêutico individual.  

 No CAPS del Rei, à exceção da coordenadora e os médicos, os técnicos trabalham 

em um único período de quatro horas. A coordenadora trabalha em dois períodos e os 

médicos têm uma rotina diferenciada: fazem uma jornada de trabalho reduzida a duas 

horas diárias. Uma vez por mês acontece uma reunião de equipe, em que são discutidos 

casos e deliberados sobre mudanças no cotidiano do serviço. No período de observações, 

notamos a ausência de atividades oferecidas no serviço, à exceção de uma oficina no estilo 

“roda de conversa”, que ocorre uma vez por semana. 

 O dispositivo funciona com uma equipe de 16 (dezesseis) profissionais: 3 (três 

médicos (um psiquiatra e dois clínicos-geral), 2 (dois) psicólogos (o serviço conta com a 

ajuda da psicóloga do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF – duas vezes por 

semana), 1 (um) terapeuta ocupacional, 1 (um) assistente social, 2 (duas) enfermeiras, 3 

(três) auxiliares de enfermagem, 2 (dois) auxiliares de serviços gerais e 2 (dois) vigilantes. 

Atualmente o CAPS del Rei, localizado no bairro Tejuco, funciona nos períodos de 7:00 às 

12:00 e de 13:00 às 17:00.  

 Destacamos uma característica interessante do CAPS del Rei, que é a existência de 

dois médicos clínicos-geral em um serviços de saúde mental. Indagamos a relevância dessa 

configuração e nos deparamos com a seguinte afirmativa: “os médicos dos Programas 

Saúde da Família (PSFs) de algumas localidades do município se recusam a fazer 

atendimento dos pacientes psicóticos”. Tal fato levou a contratação de dois médicos 
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clínicos-geral para o atendimento dos usuários dentro do serviço de atenção psicossocial. O 

que nos causa estranheza nessa característica é a dificuldade do CAPS del Rei se inserir na 

rede de saúde, onde se deveria operar uma lógica de integração dos dispositivos, com 

vistas a um atendimento múltiplo, acompanhado de destituição de saber especializado 

(Garcia, 2002, p. 129). Entretanto, Viganò (2010) nos alerta: a rede por si só não cura 

ninguém (...) a rede não produz nada, (...) ela é uma possibilidade de circulação (p.14); 

portanto, o problema que se coloca é como a equipe se apropria da rede, como os 

profissionais da equipe se movem dentro dela. 

 A questão do funcionamento da equipe nos remete ao deslocamento feito pela 

Psiquiatria Democrática Italiana que substituiu as antigas categorias profissionais como o 

psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, tomadas como categorias de administradores da 

violência no poder (Basaglia, 1985, p. 102), por uma categoria mais vasta, mais genérica: o 

trabalhador de saúde mental, com o foco na equipe interdisciplinar. Esse deslocamento, no 

entanto, nem sempre altera as posições de poder em que se operam as relações entre estes 

trabalhadores e usuários. De acordo com Tenório e Rocha (2006), o psiquiatra tem a 

função de tratar, com o uso de fármacos e aos demais profissionais cabe a função de 

reabilitação psicossocial.   

   O acolhimento ao usuário, portanto, é feito por qualquer técnico da equipe que 

possua ensino superior. Esse técnico será o técnico de referência e será o responsável pelo 

projeto terapêutico desse usuário. O contrato entre o usuário e o técnico de referência, que 

se estabelece no projeto terapêutico, engloba o uso de medicamentos e as atividades que o 

usuário deve manter para melhorar seu convívio com a comunidade e/ou sua família. Cabe, 

todavia, indagarmos sobre a função que os técnicos exercem, de forma que é ele que define 

quais atividades serão mais inclusivas para cada usuário. Nesse sentido, o deslocamento 

das categorias que sugerem verticalidade nas instituições para categorias horizontais, mais 

genéricas, acaba por manter estruturas de poder; por meio daquilo que Dunker e Kyrillos 

Neto (2015) chamam de prescrições sociais (p.126). A inclusão, segundo Garcia (2002), 

que deveria ser um resultado a se chegar por consequência, por acréscimo, torna-se o 

imperativo e o principal objetivo dos acompanhamentos nos serviços.      

 De acordo com a Portaria nº 336/2002, os CAPS se definem pelo nível de 

complexidade e abrangência populacional. Segundo a Portaria, os municípios que dispõem 

de um CAPS I devem conter uma população de 20.000 a 70.000 habitantes. Como 

mencionado anteriormente, só a cidade de São João del-Rei tem em média 90.000 

habitantes. A gestão desses municípios tem o dever de organizar a rede e a demanda de 
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saúde mental no âmbito do seu território. Além disso, a Portaria define que os CAPS I 

estabelece que a equipe técnica deva acolher um limite máximo de 30 (trinta) pacientes por 

dia. De acordo com as nossas investigações no CAPS del Rei (abordadas na próxima 

seção), o número de usuários atendidos, atualmente, em regime intensivo é de 33 (trinta e 

três), o que nos permite inferir a carência de serviços de saúde mental para organizar de 

forma adequada a rede de saúde mental do município e região. 

 Essa Portaria estabelece ainda os CAPS como uma das unidades reguladoras da 

porta de entrada para a rede assistencial do território.  Além de ser o responsável pela 

supervisão e capacitação das equipes de atenção básica, dos programas e serviços de saúde 

mental em sua esfera territorial. O documento define as atividades que devem ser 

comtempladas na assistência de um CAPS I, incluindo 

[...] atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 
outros); atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de 
suporte social, entre outras); atendimento em oficinas terapêuticas executadas 
por profissional de nível superior ou nível médio; visitas domiciliares; 
atendimento à família; atividades comunitárias enfocando a integração do 
paciente na comunidade e sua inserção familiar e social (Brasil, 2002). 

 
 O CAPS del Rei desde sua implementação já se localizou em outras duas sedes, 

ambas no bairro Colônia do Marçal, um bairro afastado do centro da cidade. A segunda 

unidade do CAPS del Rei foi alvo de denúncias no Ministério Público e divulgadas na rede 

de televisão local devido a precariedade das instalações durante a gestão municipal de 

2009 a 2012. O serviço chegou até a parar seu funcionamento como forma de protesto dos 

técnicos. As denúncias feitas pelos técnicos de saúde mental enfatizavam as péssimas 

condições do prédio e a ausência de condições dignas para a assistência aos usuários do 

serviço. O ofício destinado ao Ministério Público também contemplou o descaso da gestão 

municipal diante das reivindicações dos técnicos a respeito da implementação do CAPS ad. 

Segundo o documento, a prefeitura havia recebido o financiamento para a abertura do novo 

serviço, mas a sua efetivação não havia sido concluída. O documento exigia ainda a 

compra de materiais essenciais para o trabalho de administração e enfermagem, um carro 

que fosse de uso exclusivo do serviço e a capacitação e supervisão clínica continuada.  

 O plano efetuado em outubro de 2011 por técnicos de saúde mental e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde, em que se exigia a abertura de um serviço no município 

destinado ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas, traz a justificativa de um 

aumento considerável na demanda por atendimentos no CAPS. Segundo o Plano, 50% dos 

usuários em regime intensivo no CAPS del Rei, àquela época, eram usuários com 

transtornos provocados por abuso de álcool e outras drogas. O documento traz enquanto 
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objetivos da pactuação do CAPS ad: atendimento diário, incluindo atendimento individual 

e em grupo; atendimento à família; visitas domiciliares; assembleia de usuários; 

atendimento de desintoxicação e que não demandam clínica hospitalar; assim como a 

atenção integral que evite internações dos usuários.  

 É sabido que desde a aprovação desse Plano pela Secretaria Estadual de Saúde e a 

real implementação do serviço existe um hiato. Apesar dos esforços dos técnicos, a 

sucessão de gestão municipal e a ausência de um coordenador de saúde mental na 

Secretaria de Saúde do município dificultaram a abertura do novo dispositivo. A atual 

gestão até incluiu a abertura do serviço no plano de execução, mas até o momento a 

proposta está restrita a tramitações burocráticas. Enquanto a abertura do CAPS ad vai 

sendo adiada, a demanda por tratamento no CAPS del Rei só tende a crescer. Segundo 

dados colhidos durante a realização deste trabalho, atualmente, no CAPS del Rei, quase 

70%8 dos usuários do serviço são usuários de álcool e outras drogas ou usuários psicóticos 

que fazem uso abusivo de drogas. 

   

1.2.  O COTIDIANO DO CAPS POR INTERMÉDIO DE ALGUNS 

FRAGMENTOS 

 

 Nesta seção abordaremos alguns fragmentos discursivos colhidos durante a 

primeira etapa desse estudo no CAPS del Rei. O contato com o CAPS se deu através do 

setor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde de São João del-Rei. No primeiro 

momento contatamos a responsável pelo setor por telefone e apresentamos nossa proposta 

de trabalho. Fomos comunicados de que o serviço do CAPS ad estava prestes a ser 

inaugurado e que, portanto, a pesquisa perderia, de certo modo, sua relevância. Diante de 

nossa insistência, foi indicado, então, que a pesquisadora encaminhasse um documento a 

esse setor solicitando a entrada no serviço, declarando os objetivos da pesquisa e o tempo 

de duração da mesma – especificados a quantidade de dias, os horários diários e o período 

do dia. Feito o pedido, a Secretaria o encaminhou à coordenação do CAPS del Rei e foi 

autorizada a entrada da pesquisadora no serviço. No entanto, a coordenação restringiu o 

trabalho da pesquisadora às observações e conversas informais, não sendo autorizado o 

                                                           
8Dado coletado durante o período de observação no CAPS del Rei, através de uma conversa informal com 
uma técnica de saúde mental. 
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acesso a prontuários e o acompanhamento de atendimentos.  Dessa forma, os fragmentos 

aqui citados são resultados extraídos de conversas informais com técnicos e usuários e 

observações livres do cotidiano do serviço. 

 O trabalho foi desenvolvido em um período de oito dias, com duração de quatro 

horas diárias, e em alternância de turnos, a fim de que fossem comtempladas todas as 

atividades durante o período de funcionamento do serviço. O intuito do trabalho foi 

observar e acompanhar o cotidiano de usuários com o perfil de toxicômanos. Entretanto, 

no decorrer das observações nos deparamos com alguns estranhamentos institucionais que 

nos levaram a questionar os impasses de um serviço que se dispõe a tratar a psicose e a 

toxicomania em um mesmo local e com uma mesma equipe. 

 

1.2.1. “Spa de drogados”  

 

 Em uma conversa entre os técnicos no interior do serviço, o médico psiquiatra 

reclamou da superlotação do serviço e que o CAPS deveria boicotar a demanda de usuários 

de outros municípios. Diante desse discurso, dois outros técnicos discutiram sobre a 

abertura do CAPS ad e como deverá ser seu formato. Um dos técnicos questiona o fato de 

a proposta do formato do CAPS ad ser da mesma forma do CAPS del Rei, permanência-

dia. Segundo ele, os tratamentos “ficarão na mesma, os drogados passam o dia no spa e a 

noite usam drogas nas ruas”.  

 O discurso do técnico nos mostra a dificuldade da equipe no tratamento das 

toxicomanias. Notamos que, ao se referir ao CAPS ad em comparação com o CAPS I o 

técnico restringe sua observação aos aspectos institucionais, a rotina do serviço, 

desconsiderando a especificidade da demanda que surgirá no serviço a ser criado. 

Acreditamos que esse enunciado traz uma enunciação enodada com o preconceito que 

aproxima os toxicômanos dos marginais e desocupados. 

 Importante considerar nesse fragmento e em suas consequências é que a ênfase no 

cotidiano institucional com sua distribuição de benefícios, faz com que o CAPS, na visão 

destes técnicos, se transforme em um “spa”. Esse campo dos cuidados (Tenório & Rocha, 

2006, p. 56) que é a rede de atenção psicossocial, em que se têm práticas com vistas à 

reinserção social, no sentido de buscar um funcionamento mais ajustado dos usuários ao 

seu entorno, acaba por reduzir o tratamento de patologias à distribuição de medicação e 

intervenções de socialização. As ações nesse “spa” se limitam às prescrições orientadas 
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para a “inclusão social”. Não há, portanto, uma proposta clínica que possibilita os sujeitos 

de serem tomados por sua singularidade, onde sua demanda seja considerada como 

emergente de seu sofrimento individualizado e onde haja um olhar diferenciado para as 

especificidades que a toxicomania impõe aos serviços abertos. 

 

1.2.2. “O louco é muito melhor” 

 

 No posto de enfermagem, os técnicos conversam sobre como eles não devem ter 

envolvimento emocional com “dependentes químicos”, pois eles costumam ludibriar os 

profissionais, já que em sua maioria os usuários chegam ao CAPS por determinação 

judicial ou trazidos pelos familiares, e muito raramente por “quererem se tratar”. Os 

técnicos enfatizam a dificuldade que eles têm na assistência aos usuários de álcool e outras 

drogas, uma vez que eles não aderem ao tratamento facilmente e “isso causa transtornos 

nos atendimentos”. “O louco é muito melhor”, diz um técnico. Nesse momento, outro 

técnico anuncia a chegada de um usuário que faz uso de crack e o médico se recusa a 

atendê-lo, dizendo que o usuário lhe causa medo, por ser “mal encarado”. 

 Esse fragmento destaca uma questão que se impõe no tratamento das toxicomanias 

nos serviços abertos: a questão do preconceito com os usuários de drogas. O fragmento 

apresenta um pressuposto do serviço ao acolher os toxicômanos, de que estes sujeitos não 

querem se tratar, o que ratifica a exclusão social e agrava a precariedade da assistência à 

saúde da qual eles dispõem. Por detrás desse discurso com o qual nos deparamos, cercado 

de estigmas, temos a questão do uso de drogas fazendo parte de um campo demonizado e 

criminalizado. Esse tipo de discurso vem acompanhado de práticas segregativas e 

preconceituosas, práticas de vigilância que visam suprir o mal, o conflito e a desmedida em 

prol de um ideal de gestão tranquila da vida orgânica (Roudinesco, 2008, p.164). Tal ideal 

faz parte de uma aspiração que vários trabalhadores do serviço possuem com relação a 

esses sujeitos, qual seja: que façam uso constante de medicamentos, que estejam inseridos 

em um trabalho e que interrompam totalmente o uso de drogas. 

 Vemos nesse fragmento que os usuários que fazem uso de álcool e outras drogas se 

tornaram uma nova preocupação para o Estado, posição outrora ocupada pela loucura. As 

condutas ditas adictas, ou modos de vidas considerados marginais, continuam consistindo 

figuras da exclusão social. No entanto, ao dizer que o usuário toxicômano causa transtorno 

nos atendimentos e que sua preferência é pelos atendimentos aos usuários psicóticos, o 
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técnico talvez esteja efetuando o que Roudinesco (2008) considera como uma distinção 

entre aqueles considerados ‘de uma classe perigosa’ ou uma ‘raça maldita’ (...) e aqueles 

julgados tratáveis (p. 79). Nesse sentido, o louco aqui aparece como incluído no serviço e 

na comunidade, ele é capaz de aderir ao “contrato” proposto pelo técnico de referência. Ao 

contrário do toxicômano, que é considerado um desviante, um preguiçoso, perturbador da 

ordem pública, que não se preocupa com o tratamento e não se engaja nas prescrições do 

serviço. 

 

1.2.3. “Essa equipe não tem tempo para nós!” 

 

 Acompanhamos uma oficina que acontece uma vez por semana, durante uma hora, 

em uma sala do serviço. Trata-se de um “grupo de conversa” em que os temas abordados 

são trazidos pelos próprios usuários. Ao início da oficina todos os que tivessem vontade de 

participar poderiam chegar até a sala, se sentar nas cadeiras e dizer seu nome e há quanto 

tempo estava no CAPS del Rei. Logo neste princípio uma usuária, psicótica, levantou o 

dedo e pediu para falar, pois tinha uma reclamação a fazer. Ela então expôs seu 

comentário: “Gostaria de fazer uma reclamação! Posso? Estou aqui há duas semanas e 

ainda não fui atendida por nenhum profissional, nem médico, nem psicólogo. Quantos 

psicólogos têm aqui no CAPS? Porque não tem condição de ninguém ter me atendido. O 

médico disse que me atenderia às 7h da manhã, mas como, se o carro passa na minha 

casa às 9h? E quando eu pergunto, eles dizem que estão sem tempo. Todo mundo está sem 

tempo! Essa equipe não tem tempo pra nós! Ficar sentada no pátio, olhando pra cara um 

do outro não vai adiantar nada. Isso não melhora ninguém. A gente precisa falar com 

alguém, senão é melhor ficar em casa!”. 

 O fragmento contém informações importantes para pensarmos os impasses que se 

destacam no CAPS del Rei com relação a alta demanda e suas especificidades. 

Entendemos que essa “falta de tempo”, denunciada pela usuária, encobre uma falta de 

interesse da própria equipe pelos usuários fora de crise, uma vez que o trabalho da equipe 

tem sido lidar com emergências, “apagar incêndios”, em sua maioria de sujeitos 

toxicômanos que chegam ao serviço requisitando internação, ou trazidos pela família, 

polícia ou SAMU. Há pouca possibilidade de escuta para os sujeitos psicóticos no serviço, 

pois, como denuncia a usuária: “todo mundo está sem tempo” no CAPS, as situações 

emergenciais limitam a atuação dos profissionais e tomam grande parte da rotina do 
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serviço, assim como tendem a sobrecarregar o cotidiano das atividades. Como exemplo da 

situação dos trabalhadores no CAPS, temos uma afirmação importante feita por uma 

técnica que, ao se voltar para a pesquisadora, diz: “As pessoas não têm noção do que é 

trabalhar aqui! Os funcionários daqui a pouco vão virar usuários!”. 

 Nesse sentido, as falas da usuária e da técnica denunciam as condições enfrentadas 

pela equipe, que ao agir de forma a suprir situações emergenciais acaba por deixar de lado 

a escuta aos usuários. Mais uma vez vemos a supressão de uma proposta clínica e sua 

substituição por ações organizadas em torno da medicação. Além disso, essa situação da 

equipe coloca o médico como a figura de autoridade dentro do serviço, já que vem dele o 

aval para internações e prescrições farmacológicas. Podemos dizer, então, que a equipe no 

CAPS del Rei se configura como o que Figueiredo (2005) denomina uma equipe 

hierárquica, ou seja, uma equipe em que se configura uma distribuição mais verticalizada 

do poder de intervenção (p.44). As intervenções dependem do aval de um profissional 

especializado, ou do médico, ou do psicólogo, que habilitem-nas; ainda que nos serviços 

abertos se priorize um trabalho marcadamente coletivo. Em um serviço em que a equipe se 

caracteriza dessa forma, o trabalho dos profissionais fica restrito às autorizações, numa 

espécie de manutenção da atribuição de poder em que outras opiniões devem contar o 

menos possível (p.44). Vemos isso na denúncia da usuária: ela ainda não havia sido 

atendida nem pelo médico, nem pelo psicólogo, logo seu tratamento estaria paralisado e 

sua permanência no serviço se restringia a frequentar o espaço.                                                                                                                                                                                

 Os impasses apresentados nos fragmentos demonstram certa dificuldade do CAPS 

del Rei em abarcar a demanda que ali se apresenta, seja a demanda de escuta dos sujeitos 

psicóticos, ou a especificidade da clínica dos sujeitos toxicômanos – na condição de ser 

alvo de preconceito e segregação – e até nas possibilidades de formação e atuação da 

equipe. No próximo capítulo abordaremos de forma mais detalhada as especificidades das 

condições clínicas às quais o CAPS del Rei se dispõe a acolher, quais sejam: a psicose e a 

toxicomania. Propomo-nos discutir o funcionamento do serviço a partir do sujeito que ali 

se apresenta, indagamos sobre quais seriam as condições propícias para o 

acompanhamento dos sujeitos que o CAPS del Rei acolhe.  
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1.3. QUAL O LUGAR DA CLÍNICA NOS CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL? DIVERGÊNCIAS NA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

BRASILEIRA 

 

 

 Como vimos no primeiro item dessa dissertação, o movimento da Reforma 

Psiquiátrica assumiu desde o princípio um caráter político, através das denúncias ao 

modelo manicomial e da luta pela cidadania dos doentes mentais. O campo da saúde 

mental que surgiu a partir desse movimento, constitui-se como um lugar heterogêneo, onde 

variados saberes e práticas se cruzam. Esse campo nasce caracterizado, portanto, por uma 

dupla referência às dimensões política e clínica. Rinaldi (2006) menciona que o modo 

como o movimento da Reforma se difundiu no país caracteriza os conflitos e tensões entre 

as duas dimensões. Isso porque as discussões que nortearam o processo da Reforma 

representam não apenas uma crítica à instituição asilar, com sua cultura manicomial onde 

os direitos mais elementares dos loucos são desrespeitados, mas à própria instituição da 

clínica, que fundamentou e sustentou, em nome da ciência, práticas excludentes (p.142). 

Tal concepção indica que a diversidade de saberes envolvidos no processo de construção 

do campo da saúde mental contribui para as diferentes formas de situá-lo na relação entre a 

política e a clínica.  

 Para pensarmos a constituição da clínica nos serviços substitutivos criados pela 

Reforma, podemos partir do entendimento da dimensão política na qual se insere o campo 

da saúde mental. Formalizado principalmente pela promulgação da Lei 10.216/ 2001 e a 

posterior Portaria nº 336/20029, os serviços de saúde mental operam como dispositivos 

comunitários, abertos e regionalizados, de forma mais aparelhada para responder às reais e 

diversificadas necessidades dos doentes mentais. A Rede de Atenção Psicossocial, que 

engloba esses dispositivos, tem o CAPS como maior representante.  

 Os CAPS, como nos diz Tenório (2007), surgem como estruturas intermediárias 

(p.20) entre o hospital psiquiátrico, que oferece um cuidado total; e o ambulatório, que 

prioriza um cuidado pontual aos pacientes. Segundo o autor, os CAPS se destacaram como 

nichos de excelência (p.21), por seu pioneirismo no modo de tratar os casos muito graves 

de psicose e neurose e substituir a centralidade dos hospitais na assistência psiquiátrica. 

                                                           
9 O conteúdo Lei 10.206/2011 foi comentado na Introdução e na página 11, já a Portaria nº336/2002 está 
apresentada na página 12 na seção intitulada Breve Histórico da Luta Antimanicomial no Brasil.  
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Portanto, os CAPS começam a tomar para si as funções que o hospital sempre teve junto à 

população, à sociedade, até mesmo no imaginário social (p.21).  

 A partir da Portaria 336/2002, a função e atividades do CAPS são redefinidas. Os 

CAPS se tornam, dessa forma, o serviço de referência do sistema de saúde mental. De 

nichos de excelência, os CAPS tiveram ou têm que se transformar em serviços de 

assistência à população sob o marco da saúde pública – sem perder a possibilidade de dar 

uma atenção singular a cada caso (Tenório, 2007, p.21). Nesse sentido, os CAPS são o 

resultado de um processo da política de saúde mental que visa incluir e acolher os 

psicóticos e neuróticos graves na sociedade, em detrimento de uma retirada desses sujeitos 

do convívio social. Sobre isso, Furtado e Campos (2005) nos alertam: um dos maiores 

riscos que a Reforma corre é desobrigar a sociedade a repensar a relação estabelecida com 

a doença mental ao adotar uma postura de cuidado ortopédica (p. 115), ou seja, privilegiar 

a adaptação do doente ao meio. Tal postura tende a apagar justamente a emergência do 

sujeito. 

 Temos, portanto, no recente campo da saúde mental brasileira, limites imprecisos e 

indefinições. Tais problematizações fazem surgir novas práticas, novas formas de cuidado. 

Todavia, a polarização clínica versus outras formas de abordagem de atenção psicossocial 

é uma das grandes divergências nesse campo. O processo da Reforma compreende duas 

formas de abordagem na construção do campo da saúde mental, uma que enfatiza a 

dimensão política e social, propondo a superação da clínica, outra que considera haver no 

fato da loucura uma especificidade que só a clínica é capaz de acolher de forma positiva 

(Tenório, 2001, p. 53).  

 Como indica Amarante (1996), a inspiração da Psiquiatria Democrática Italiana 

sugere que doença seja colocada entre parênteses, o olhar deixa de ser exclusivamente 

clínico. A doença não é mais o objetivo do trabalho, o foco é o doente, a pessoa. Desta 

forma, a ênfase é colocada no processo de “invenção da saúde” e de “reprodução social do 

paciente”. Esta influência se desdobra no campo da saúde mental numa prática de cuidados 

que nega a doença e a clínica. Dunker e Kyrillos Neto (2015) afirmam que a proposta 

basagliana, ao negar a clínica, acaba por produzir uma retórica em que a inclusão social 

acaba por inverter os sinais característicos da exclusão, eliminando assim a contradição 

que deveria ultrapassar (p.125).  Há no processo da Reforma, segundo os autores, um 

deslocamento discursivo (p. 123), em que se marca uma mudança de localização da 

demanda do sujeito. Ou seja, a demanda não se situa em seu sofrimento psíquico 

individualizado, mas em sua demanda de inclusão social. De tal operação deduz-se que o 
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que está em jogo na consolidação do campo da saúde mental é de natureza política, antes 

que clínica. Temos, então, um cenário em que política e clínica se tornam significantes em 

oposição.      

 No âmbito da política de saúde mental, tributária do movimento da Reforma, temos 

a questão voltada para o sujeito do direito, ações políticas se orientam pela assistência às 

especificidades de um grupo social que possuem um traço comum. Portanto, sua efetivação 

se faz através de resoluções, decretos, programas que priorizam um determinado problema 

(no caso, a loucura e a exclusão social) e têm como objetivo atender o maior número de 

indivíduos, em seus variados níveis de atuação. Nesse sentido, Tenório (2007) nos 

apresenta os pilares do CAPS enquanto instituição. O primeiro deles é, justamente, o de 

cumprir uma função de saúde pública, ou seja, uma dimensão da missão institucional, 

pública, social dos CAPS, é responder na cultura pelos endereçamentos dirigidos à 

psiquiatria (p. 24). Isso quer dizer que o CAPS deve atuar na comunidade, de forma a se 

fazer cumprir a política de assistência e direitos aos doentes mentais. Diante disso, se 

pensarmos no CAPS del Rei e em sua atuação na rede de saúde mental, podemos 

identificar que no âmbito das ações políticas ele executa essa função de saúde pública. Isso 

pode ser visto, por exemplo, na preocupação da instituição em se fazer cumprir às 

exigências institucionais, de ser um serviço de assistência à população, como por exemplo, 

quando acolhe usuários de álcool e/ou outras drogas, mesmo sendo um serviço configurado 

como CAPS I.  

 O que queremos destacar é que o CAPS del Rei, no âmbito institucional, executa o 

seu papel indicado pela legislação de saúde mental. Sua função de coordenação da rede e 

acolhimento dos doentes mentais de todo seu território é exercido. Todavia, essa 

preocupação com as prescrições institucionais não viabiliza respostas que vão além do 

exercício da função política. Por exemplo, no item anterior destacamos o fragmento10 da 

usuária que se volta para uma técnica e lhe diz “Essa equipe não tem tempo para nós! 

Ficar sentada no pátio (...) não melhora ninguém. A gente precisa falar com alguém”. 

Esse extrato de fala nos permite inferir que os impasses vividos pelo CAPS del Rei 

apontam para a incapacidade do serviço de estabelecer uma resposta que vá além das 

prescrições institucionais, como por exemplo, transporte público gratuito, refeição duas 

vezes ao dia, inserção em projetos de renda, garantia de acesso gratuito a medicação, etc.  

                                                           
10Fragmento discutido no item 1.2.3 desse trabalho, intitulado “Essa equipe não tem tempo para nós!”. 
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Tais benéficos ao serem ofertados de forma descolada da singularidade dos sujeitos 

indicam a ausência de uma proposta clínica nesse serviço.  

 A clínica diz respeito à singularidade de cada caso. O fato de o serviço atender, 

com uma mesma equipe, usuários psicóticos e toxicômanos impossibilita a realização de 

prática da clínica, pois não há tempo para a escuta no CAPS del Rei. Se não há 

preocupação com a escuta dos usuários, o CAPS del Rei se limita a fazer uma política 

compensatória de concessão de benefícios,  que visa a compensação de uma condição 

social precária. Aqui, apenas a dimensão do sujeito do direito é considerada. Práticas que 

promovam a construção de um saber sobre a subjetividade de cada usuário não são 

exercidas. Não temos, portanto, qualquer intervenção que ultrapasse a política de 

benefícios, não há clínica no CAPS del Rei. Isso fica claro no fragmento da usuária que 

destacamos anteriormente.  

 Tenório (2007) aponta o aspecto da clínica como o segundo pilar dos CAPS, ou 

seja, os CAPS devem responder às exigências da saúde pública, mantendo a consideração 

de que o que faz com que a sociedade dirija à psiquiatria a demanda de cuidar dessas 

pessoas é o reconhecimento de que há uma especificidade na condição dessas pessoas 

(p.25). Fazer isso, acrescenta o autor, é fazer permanentemente a clínica. Assim como as 

instituições são uma resposta social ao problema da loucura na sociedade, a clínica também 

se configura como resposta social. Ela assim o é na medida em que é uma resposta que a 

sociedade inventou para abordar um grupo de sujeitos cujo desvio em relação à norma 

era reconhecido como específico (p.26). Isso quer dizer que para pensar práticas efetivas 

no campo da saúde mental é imprescindível considerar a dimensão clínica como um dos 

aspectos do tratamento, pois a aposta é em estratégias de cuidado que permitem ao usuário 

exercer-se como sujeito.  

  Quebra (2010) descreve brevemente um caso que serve de fomento em nossa 

discussão sobre os aspectos da política e da clínica no campo da saúde mental. A autora 

traz o exemplo de um usuário que há três anos frequenta um CAPS e é considerado o 

usuário “ideal”. Tal designação advém de sua assiduidade nas atividades do serviço, assim 

como de seus comportamentos socialmente adequados, como andar bem vestido, ser 

agradável com as pessoas e possuir “habilidades sociais”. O usuário, no entanto, entra em 

crise quando lhe é dito que ele receberia alta do serviço, pois já estaria estabilizado.  

 Esse exemplo nos traz contribuições valiosas, pois apresenta uma característica 

importante dos serviços substitutivos. Como vimos anteriormente, o processo da Reforma, 

ao integrar o louco na sociedade, cria um ideal na relação do sujeito com a instituição, o 
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ideal da inclusão. Por vezes, esse significante “incluído” se torna sinônimo de adaptado. 

Dunker e Kyrillos Neto (2015) acreditam que o significante “incluído” se torna um 

imperativo quando, no plano discursivo, não é considerado uma possibilidade ou uma 

contingência e sim uma necessidade. A recusa da Reforma das práticas de exclusão social 

da loucura dá lugar a discursos que tendem a se caracterizar pelo imperativo da inclusão. 

Sobre esse giro discursivo, os autores nos lembram de que alienar-se ao significante 

“adaptado” ou “incluído” é politicamente preferível a alienar-se ao significante “doente 

mental” (p.125, grifo dos autores). Retomando o exemplo de Quebra (2010), ao dar ênfase 

apenas ao aspecto “adaptado”, seus comportamentos adequados à vida social, seu uso 

satisfatório da medicação e sua assiduidade nas atividades; a equipe do CAPS prioriza o 

cumprimento da função política do serviço. O usuário estaria estabilizado, pois tem 

condições de responder aos anseios da sociedade. No entanto, a autora nos deixa a 

pergunta: “estaria ele realmente estabilizado?”. Em nosso entendimento, a equipe 

desconsidera que há uma especificidade na condição dos usuários do CAPS, ou seja, existe 

uma particularidade de estruturação dos sujeitos psicóticos que não é de ordem adaptativa.  

 O que o exemplo de Quebra (2010) e, sobretudo, nossa experiência no CAPS del 

Rei nos traz é que para que haja uma real transformação no campo da saúde mental, no 

sentido de promover respostas sociais eficazes, é preciso que haja, necessariamente, uma 

interlocução entre política e clínica. A convergência entre clínica e política de saúde 

mental se dá no sentido de permitir, segundo Furtado e Campos (2005), distinguir e operar 

simultaneamente sobre a exclusão que resulta de processos subjetivos e também sobre 

procedimentos excludentes que passam pelo contexto do paciente (p.116). Isso quer dizer 

que a clínica da qual falamos está comprometida com a ética da inclusão (Tenório, 2007, 

p. 26), ou seja, um trabalho orientado para uma reabilitação realmente inclusiva, que se 

funda na aposta da emergência das singularidades e não apenas uma prática institucional 

que adquire, muitas vezes, um caráter normatizador, quando associados aos ideais de bem 

e cura.  

 Tenório (2007) nos diz ainda que a clínica para ser efetiva, duradoura e 

transmissível depende de uma institucionalidade forte (p.24). Isso aponta para o caráter 

indissociável entre a clínica e a política no campo da saúde mental. Furtado e Campos 

(2005) nos lembram que, se no âmbito da saúde mental a preocupação são as 

determinações sociais, políticas e ideológicas (p.116) que envolvem o usuário; na esfera 

clínica consideramos que há a possibilidade de aposta no surgimento do sujeito no usuário. 

Nosso desafio é apostar em um tratamento que considere o sujeito enquanto cidadão de 
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direito e sujeito do inconsciente. A política e a clínica devem ser consideradas no 

tratamento aos usuários, sem antagonismos nem sobreposições, mas coexistindo de forma 

a apontar para uma reabilitação realmente inclusiva e condizente com as diferenças 

(p.117).  
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2. A INTRODUÇÃO DA PSICOPATOLOGIA NA ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL: O IRREDUTÍVEL DO SUJEITO ÀS NORMAS 

SOCIAIS  

 

O campo da saúde mental no Brasil, inaugurado pela Reforma Psiquiátrica, opera 

hoje segundo duas lógicas distintas que marcam o tratamento nos serviços abertos: por um 

lado, temos o tratamento baseado em uma psiquiatria dos manuais diagnósticos dos 

transtornos mentais, em que se destacam as manifestações sintomáticas, privilegiam a 

síndrome em detrimento da categoria de doença e se orientam pelo tratamento 

psicofarmacológico; e por outro, temos a atenção psicossocial, pressuposto da Reforma em 

que se prioriza a reinserção social do louco, com o objetivo de preservar ou resgatar os 

laços de pertencimento social dos usuários, levando-os a um funcionamento mais ajustado, 

mais autônomo no convívio com a família, vizinhos, trabalho, etc. Tenório e Rocha (2006) 

acrescentam que esse tipo de intervenção proposta pela atenção psicossocial tende a 

apontar para certa “normalização” dos usuários, para um funcionamento próximo do que o 

convívio social considera como sendo aceitável. Segundo os autores, para pensarmos sobre 

a psicopatologia nos serviços abertos de saúde mental, no sentido de considerá-la 

necessária nas práticas de tratamento apontadas para a clínica nos serviços, devemos 

destacar o fato de que a psicopatologia é aquilo do psíquico que aparece como dissonante 

do normal e só por isso especifica um sujeito (p. 57). Ou seja, as tentativas de 

“normalização” vistas nas ações terapêuticas tendem a ser fracassadas quando nos 

deparamos com os modos específicos de construção e funcionamento de um sujeito. 

Em psicanálise operamos com a noção sujeito introduzida por Lacan. Em A ciência 

e a verdade (1965-1966/1998), Lacan nos apresenta o célebre aforismo psicanalítico: o 

sujeito sobre quem operamos só pode ser o sujeito da ciência (p.873) para expor o 

correlato que faz entre o sujeito da ciência e o sujeito psicanálise, através da análise do 

Cogito em Descartes. Ao apresentar o Cogito, Descartes faz da dúvida seu método, 

inaugurado pela hipótese “Penso, logo sou”, em que se apresenta pela primeira vez na 

filosofia o pensamento sobre o ser e também o sujeito do pensamento. O aparecimento do 

sujeito se dá, segundo Elia (2004), em um momento de angústia na história do 

pensamento, em que se viu o advento da ciência moderna e sua separação da filosofia 

(p.13). 



33 
 

A categoria de sujeito é, então, moderna e tem seu surgimento 

contemporaneamente a ciência. A ciência oferece as condições para a aparição do sujeito, 

mas ela não opera sobre ele, o sujeito daqui é o sujeito da certeza, o sujeito cartesiano. A 

psicanálise, nos diz Lacan, nasce da ciência, ela não seria possível em um mundo anterior 

ao aparecimento da ciência, com seu modo de colocação dos problemas e de sua 

objetividade. Calazans (2006) acredita que a compatibilidade existente entre a atividade 

científica e a psicanálise leva a psicanálise a abandonar o realismo e buscar uma realidade 

para dar conta de um sujeito. Afinal, se a atividade científica se caracteriza por uma 

produção de redes de conceitos estabelecida pelo pensamento, a psicanálise não poderia 

recorrer à tentativa de tratar um pensamento como se fosse uma realidade (p. 279), tanto 

que Freud já nos anuncia da presença de pensamentos inconscientes.  

Em psicanálise compreendemos o sujeito como aquele que se faz como questão, 

diferentemente do sujeito do Cogito, que é uma resposta, é o fim da procura de sua 

fundamentação. O sujeito na psicanálise é o que sobra de resíduo das operações da ciência 

e da filosofia que aspiram uma orientação válida para todos. A subversão que a psicanálise 

faz é a de ter criado as condições para lidar com o sujeito que foi inaugurado pela ciência 

moderna. Lacan (1957/1998) reformula o Cogito da seguinte maneira: Penso onde não sou, 

logo sou onde não penso (p. 521). Ele introduz o que é da ordem do inconsciente no 

Cogito, apontando uma separação entre ser e pensar. A psicanálise ultrapassa o Cogito, na 

medida em que atribui o que é da ordem do pensamento ao Outro que determina o sujeito. 

O sujeito, introduzido por Lacan, não é o “indivíduo”, a “pessoa”, o “usuário” de 

um serviço, aquele que se encontra visível diante de nós. O sujeito do qual falamos é, 

antes, um efeito da intervenção do Outro. O sujeito se situa na relação com o Outro, na 

maneira como é determinado pela linguagem, se insere nela como um efeito. Nas palavras 

de Lacan (1964/2008), o Outro é o lugar em que se situa a cadeia significante que 

comanda tudo o que vai poder presentificar-se do sujeito (p. 200). Podemos dizer, 

portanto, que o sujeito tem no Outro a sua própria constituição, nele se aliena e dele se 

separa pontualmente, parcialmente.  

Lacan introduz a noção de sujeito a partir do que ele nomeia de sujeito dividido ou 

sujeito barrado. Trata-se de considerar como um produto do funcionamento da linguagem. 

Fink (1998) esclarece que essa divisão do sujeito equivale, em um primeiro momento, a 

uma clivagem do Eu em eu e inconsciente, ou seja, existe uma superfície de dois lados: um 

exposto e um escondido, uma face visível e uma invisível. Essa clivagem, nos diz o autor, 

está além da estrutura, ela permanece além do Outro. Dessa forma, essa relação que se 
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estabelece entre o sujeito e o Outro é constituída por duas operações fundamentais e 

complementares da constituição do sujeito: a alienação e a separação. 

A alienação consiste em um processo que implica necessariamente uma escolha, em 

que se há uma perda necessária para que o sujeito apareça enquanto sujeito do 

inconsciente, efeito da ação da linguagem. Para Lacan (1964/2008), a alienação se define 

por uma escolha cujas propriedades dependem do seguinte: que há, na reunião um 

elemento que comporta que, qualquer que seja a escolha que se opere, há por 

consequência um nem um, nem outro (p. 206, grifo do autor). O autor ilustra essa 

disjunção através do exemplo: “a bolsa ou a vida” nos explica se escolho a bolsa, perco as 

duas, se escolho a vida, tenho a vida sem a bolsa, isto é, uma vida decepada (p.207). A 

escolha é, de qualquer jeito decepcionante, pois implicará uma falta. Entretanto, nos alerta 

Lacan que, para que o sujeito possa advir, é preciso que haja a operação da alienação ao 

Outro do significante, e a perda que isso implica não é passível de reintegração. Só 

podemos pensar em alienação onde existam significantes e é no movimento em que um 

significante remete a outro que o sujeito pode aparecer.  

Com a outra operação, a separação se consuma a causação do sujeito. A separação 

responde à inscrição do desejo do Outro na falta que há no intervalo significante. O sujeito 

irá operar com sua própria falta, resultante da primeira operação, para responder à falta no 

Outro.  Na separação, o sujeito surge na cadeia significante. Esse processo permite que o 

sujeito encontre um espaço entre os significantes onde irá se constituir seu desejo, no lugar 

em que seu desejo é desconhecido; o sujeito retorna então ao ponto inicial, que é o de sua 

falta. A separação se dá, então, com a condição do encontro da falta com o desejo. Tais 

operações não são, portanto, “estáticas”, existe sempre uma alternância que se renova no 

sujeito entre alienação e separação. 

A partir dessas considerações feitas acerca do sujeito, podemos nos indagar sobre o 

campo da saúde mental e sobre como o sujeito se apresenta aos serviços abertos. Dunker e 

Kyrillos Neto (2015) apresentam a noção de que o sujeito que se apresenta ao campo da 

saúde mental é distinto do sujeito do Cogito. O sujeito do Cogito é o sujeito do 

pensamento, está em busca da certeza; diferentemente do sujeito que acolhemos nos 

serviços, que é um sujeito do afeto, aquele que possui um sofrimento.  

É preciso, contudo, avançarmos em nossa reflexão e distinguir o usuário que 

acolhemos nos serviços abertos de saúde mental nas suas dimensões de cidadão e sujeito. 

A dimensão do cidadão é aquela em que se situam os direitos assistenciais ao indivíduo, as 

práticas do cuidado e atenção social.  A dimensão do sujeito, por sua vez, permite abordar 
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a responsabilidade, a implicação do sujeito em seu sofrimento. Zenoni (2000) nos alerta 

que a distinção dessas duas dimensões presentes nos sujeitos das instituições só é possível 

se colocarmos como ponto de partida a clínica. Ou seja, os dois planos colocados nos 

serviços abertos, o plano social e o plano terapêutico, só podem coexistir se propusermos 

uma terceira via (p.15), a via que permite outra forma de colocar o problema, 

ressignificando de certa forma a ética do cuidar, no sentido de abarcar os discursos que 

consideram o sujeito, que abram uma via da implicação do sujeito com seu sintoma. 

No que concerne a valorização da dimensão clínica em um serviço aberto, Carozzo 

(1991) nos apresenta a experiência na instituição hospital-dia A CASA, inaugurada na 

cidade de São Paulo, em 1979, com a proposta de ser um serviço de acompanhamento 

terapêutico. Esse serviço é um tipo de trabalho clínico com vistas à autonomia e a 

reinserção social do paciente em situação de sofrimento psíquico intenso, desenvolvido 

através de encontros cotidianos entre o paciente e o acompanhante, na intenção de um 

fazer em comum. O trabalho se desenvolve promovendo a circulação e a apropriação de 

espaços públicos e privados, por isso os atendimentos podem acontecer tanto dentro da 

instituição, como na casa do paciente e/ou em qualquer outro lugar da cidade. A proposta 

do serviço é a de ser um dispositivo terapêutico cuja estrutura reflita o entendimento que se 

tem sobre a clínica das psicoses: o concreto refletindo sobre o simbólico, a prática como 

retrato da teoria (p.32).  

Essa experiência nos ensina a pensar sobre o movimento que deve ser feito nos 

serviços de atenção psicossocial: pensar a instituição a partir do sujeito ali acolhido, 

compreender o sujeito e sua psicopatologia para, em seguida, ser articulada a estrutura da 

instituição. Para isso, há de ser possível, em primeira instância, um entendimento comum 

entre os membros da equipe sobre as categorias clínicas ali acompanhadas. No caso d’A 

CASA, Carozzo (1991) nos mostra que o tratamento oferecido na instituição é pensado a 

partir da valorização do delírio como uma construção própria e original do paciente 

psicótico, que deve ser escutado como uma tentativa de cura e não simplesmente anulada 

através de medicação e outros métodos (p.31). Criada no próprio serviço, estrutura 

terapêutica tem como premissa as diferenças estruturais entre a neurose e a psicose, não 

sendo expectativa dos terapeutas fazer uma “neurotização” dos indivíduos, ou mesmo 

pensar em um retorno a condição anterior à crise psicótica. Entende-se, aqui, que a crise é 

uma marca permanente e a estrutura não é transformável; portanto, o que os terapeutas 

procuram é fabricar, acompanhar a construção de condições para que a estrutura 

psicótica possa funcionar de forma viável nesta sociedade (p.34). Para que isso seja 
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possível, os terapeutas d’ A CASA acreditam em um trabalho integrado entre a equipe, o 

paciente e a família, no sentido de uma criação conjunta do tratamento, deixando-se 

penetrar pelas mudanças, pelas criações e pelas especificidades dos pacientes.  

A experiência d’ A CASA nos dá contribuições oportunas para repensarmos nosso 

trabalho no âmbito da saúde mental. Esse campo é marcado pela variedade de práticas e 

saberes, incluindo as práticas voltadas para o cuidado psicossocial e a psiquiatria. No 

campo da psiquiatria destacamos o lugar dos conceitos psicopatológicos e sua importância 

para o diagnóstico e para o entendimento do pathos11 do sujeito como sustentação do 

tratamento. É nesse sentido que Tenório e Rocha (2006) nos sugerem uma significação 

psicanalítica dos quadros psiquiátricos, ou seja, a psicanálise, introduzida no campo da 

atenção psicossocial, faria a retomada de certos quadros clínicos abordados pela 

psiquiatria, da concepção de diagnóstico e de tratamento com o intuito de considerar uma 

nova possibilidade para a psicopatologia. Os autores alertam que não se trata de um retorno 

à psiquiatria clássica, mas de colher deles suas descrições e ordenamentos clínicos, sua 

disciplina de perseguir, em cada caso, o traço ou o arranjo que singulariza aquele caso, 

naquele tempo específico de sua evolução (p.65). 

Freud e Lacan nos mostraram que o que especifica o sujeito é o sintoma, seja na 

neurose, na psicose ou na perversão. O sintoma não vai sem o sujeito, nem o sujeito pode 

ser pensado sem o seu sintoma; um constitui o outro, melhor dizendo, um se constitui no 

outro, o sujeito através do sintoma e vice-versa (Figueiredo, 2004, p. 77).  Essa noção nos 

ajuda a diferenciar tempos e formas distintas em que o sujeito é enlaçado em sua condição 

clínica e pode nos orientar em nossa proposta, de recolocar o valor de uma clínica nos 

serviços abertos que faça frente à redução tanto da psiquiatria funcionalista-organicista e 

sua psicopatologia, preocupada com as “evidências científicas”, que se propõe a separar o 

sujeito de seu sintoma, sem estabelecer relações entre eles; quanto da reinserção social, 

interessada no bom funcionamento psicossocial do sujeito. 

Essa forma de abordar o sintoma, não suspendê-lo ou atacá-lo, mas de entendê-lo 

enquanto manifestação subjetiva nos indica a possibilidade de entrada da psicanálise no 

âmbito multidisciplinar da saúde mental. A orientação clínica, nos diz Bursztyn e 

                                                           
11 Pathos é aqui compreendido no sentido colocado por Freud, da dimensão do desejo, que submetido às leis 
da linguagem, escapa a qualquer tentativa de apreensão de sua finalidade. “O sujeito sempre que fala, fala do 
e a partir de seu pathos, que confunde-se com a trama discursiva que o constitui. É esta trama que possibilita 
que o pathos, como passividade, alienação, transforme-se, na situação terapêutica, em percepção, em 
experiência” (Ceccarelli, 2005, p 473). 
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Figueiredo (2012), avança do particular para o singular, retomando o geral. A atuação 

clínica se faz sobre o “geral”, no sentido das diretrizes do plano social: cidadania, 

reabilitação, autonomia e contratualidade; na intenção de ampliar as relações sociais do 

usuário e suas possibilidades. O “particular”, que indica as categorias diagnósticas se 

articula com o “singular”, o movimento do sujeito do inconsciente. As autoras enfatizam 

que essa especificidade de orientação clínica pelo sintoma que a psicanálise se propõe nos 

implica a compreender o diagnóstico e o tratamento como elementos indispensáveis e 

intercambiáveis. Essa relação que o sujeito tem com o sintoma, seja enquanto formação (na 

neurose) ou exposição (na psicose) do inconsciente, nos permite identificar uma diferença 

marcante com a psiquiatria atual, que se baseia em manuais estatísticos como os da série 

CID (Classificação Internacional de Doenças) e DSM (Manual de Diagnóstico e Estatística 

da Associação Norte Americana de Psiquiatria). Esses manuais se pretendem ateóricos, 

com a proposta de ser uma descrição partilhada entre os psiquiatras do mundo. Neles se vê 

uma separação entre o diagnóstico e o tratamento, em que a prática diagnóstica é baseada 

no consenso estatístico de termos relativos a transtornos, que devem ser abolidos através de 

um tratamento medicamentoso, já padronizado, eliminando assim qualquer tentativa de 

uma clínica baseada nos sinais e sintomas. 

A diferença introduzida pela orientação clínica da psicanálise é, portanto, 

restabelecer a clínica do caso e retificar o processo em que se avalia, se diagnostica, para 

em seguida pensar no tratamento (Quinet, 2006, p.12). A tentativa é de deslocar desse 

modo diagnóstico de categorização e descrição para uma clínica onde os fenômenos sejam 

considerados formações de compromisso entre as instâncias do aparelho psíquico, onde o 

sujeito e suas produções discursivas sejam considerados em sua relação com as estruturas 

clínicas e o sintoma possa ser localizado pela via do discurso. Uma clínica que opera com 

esses orientadores pode nos auxiliar na compreensão de uma psicopatologia que permita a 

revalorização do lugar e das funções designadas aos serviços de saúde mental, no sentido 

de dar a possibilidade do sujeito assistido fazer um outro laço na alteridade, de que ele se 

ressocialize a partir da característica de sua estrutura, dentro daquilo que lhe é possível. 

Procuraremos, a partir do exposto, abordar os conceitos imprescindíveis que 

marcam as especificidades da clínica da psicose e as peculiaridades do sujeito toxicômano, 

no sentido de pensarmos as condições de tratamento para ambos os casos no campo da 

saúde mental, considerando a problemática apresentada de um serviço que acolhe essas 

duas particularidades. Nossa proposta é de marcar as distinções estruturais entre as duas 
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condições clínicas e propor uma articulação entre a psicopatologia do sujeito e a instituição 

que lhe é possível. 

  

2.1. A ESTRUTURA PSICÓTICA E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

 A psicose tem uma lógica própria, ela é um modo específico de constituição e 

funcionamento de um sujeito. Sua peculiar relação com a linguagem leva-nos a destacar a 

especificidade de sua clínica, distinguindo-a da clínica da neurose. Sua lógica e rigor se 

fazem presentes no contato com o significante. Quinet (1997) afirma que o campo das 

psicoses abrange suas grandes entidades clínicas: a esquizofrenia e a paranoia; no entanto, 

ele nos fala da psicose – ao invés de as psicoses – como forma de destacar a psicose como 

estrutura clínica, uma estrutura que se revela no dizer do sujeito e que corresponde a um 

modo particular de articulação dos registros do real, simbólico e imaginário (p.3). A 

psicose, portanto, como nos diz Tenório e Rocha (2006), é um fato estrutural (p. 71), que 

se mostra nas condições com que o sujeito se articula no discurso. O sujeito advém no 

campo da linguagem, ele é o efeito que se obtém no jogo de significantes, em que um 

significante remete a outro. No entanto, na psicose algo no jogo significante acontece que 

daí não se desprende um sujeito, ao contrário, ele fica preso, aderido, suspenso ou fora da 

cadeia (p.72).  

 Quinet (1997) retoma Lacan para dizer da referência ao Édipo como pilar da clínica 

estrutural, na medida em que o Édipo é o que possibilita a entrada do sujeito na ordem 

simbólica. Segundo o autor, Lacan aborda o Édipo a partir da metáfora paterna, o Nome-

do-Pai, que no segundo momento do Édipo vem barrar o desejo da mãe, permitindo a 

entrada da criança na ordem simbólica e a inauguração da cadeia significante no 

inconsciente, implicando as questões da partilha dos sexos e da existência, questões 

fechadas ao sujeito neurótico (p. 13).  

 Se no primeiro tempo lógico do Édipo a criança é identificada ao objeto de desejo 

da mãe, ou seja, a mãe é para a criança um Outro absoluto (Quinet, 1997, p.10), havendo 

uma total identificação com o outro por não existir a mediação do simbólico; no segundo 

tempo lógico do Édipo temos a intervenção de um terceiro que introduz um “não” na 

relação entre a criança e a mãe, estabelecendo-se uma mediação simbólica pela linguagem. 

No terceiro tempo lógico, por fim, tem-se o declínio do complexo de Édipo, em que a 

criança passa da posição de ser o falo para a de possuir o falo. Aqui, essa dialética de ter e 
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ser traz à tona as identificações. O menino se identifica com o pai, a quem supõe ter o falo; 

e a menina se identifica com a mãe, não possuem o falo, mas sabem onde encontrá-lo.  

 O Nome-do-Pai é uma forma de intervenção associada à Lei simbólica. Como 

função significante, inscreve-se no Outro, lugar anteriormente ocupado pela mãe. Segundo 

Quinet (1997), a entrada do Nome-do-Pai opera a castração simbólica, 

A intervenção do Nome-do-Pai no Outro faz com que a identificação da 
criança com o falo da mãe seja destruída, ou, pelo menos, recalcada. O 
falo como objeto imaginário do Desejo da Mãe passa para o nível 
significante do desejo do Outro. Inscreve-se aí a castração no Outro, 
constituindo-se o inconsciente como barrado ao sujeito. A criança, antes 
submetida ao Outro absoluto, não-barrado, encontra-se, a partir de agora, 
diante de um Outro barrado pela inscrição da castração no Outro, 
inaugurando-se a cadeia significante do Inconsciente do sujeito, momento 
que corresponde ao recalque originário (p. 12). 

 
 A metáfora paterna, trabalhada por Lacan, sobretudo em O seminário, livro 3: as 

psicoses (1955-1956/1988), O seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1956-

1957/1999) e em De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose (1955-

1956/1998), em que o autor aborda a função paterna como uma função significante, o 

significante Nome-do-Pai opera segundo as leis da metáfora. De acordo com Lacan, o pai é 

um significante que substitui um outro significante. Nisso está o pilar, o pilar essencial, o 

pilar único da intervenção do pai no complexo de Édipo (Lacan, 1957/1999, p. 180). A 

função do significante paterno no complexo de Édipo, nos ensina Lacan, é de substituir o 

significante materno, o pai vem no lugar da mãe (Lacan, 1957/1999, p. 180). Como 

resultado dessa operação de substituição de significantes temos a significação fálica, que 

está diretamente relacionada com as identificações imaginárias do sujeito, ela permite 

conferir um sentido ao ser do sujeito, assim como se orientar na ordem simbólica.  

 Lacan (1955-1956/1988) introduz a ideia de que a metáfora paterna tem um efeito 

de ponto de basta, ou seja, um nó capaz de atar significante e significado, possibilitando a 

sustentação de uma significação, um efeito de sentido. O autor retoma a técnica de 

estofamento, o ponto de capitonê, para explicar sua semelhança com esse mecanismo. Essa 

técnica consiste em sobrepor os tecidos de um estofado, unindo-os através de um 

abotoamento, constituindo assim o acabamento da peça. O ponto de basta se assemelha a 

essa técnica na medida em que torna possível um “grampeamento” da significação em uma 

determinada cadeia de significantes. Tal operação passa a ser atribuída ao Nome-do-Pai, já 

que o processo de substituição significante efetuado por tal significante e a posterior 

emergência da significação fálica, no caso da estrutura neurótica, são os operadores 

fundamentais do ponto de basta. No entanto, em se tratando da estrutura psicótica a 
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metáfora paterna não opera, pois essa estrutura tem como condição essencial a foraclusão 

do significante do Nome-do-Pai, deixando o sujeito fora da significação fálica. 

 A foraclusão, termo derivado do vocabulário jurídico francês, forclusion, implica a 

perda de prazo para interpor uma ação, já não se pode apelar. No Brasil, o termo mais 

próximo é a “prescrição”, que é a total perda do direito por não ter sido utilizada uma ação 

jurídica em tempo hábil. No entanto, o que é importante aqui é ressaltar a interpretação 

feita por Lacan do termo foraclusão, qual seja, uma operação que não ocorreu em tempo 

previsto, tornando caduca sua função e inoperantes, simbolicamente, seus efeitos (Guerra, 

2010, p. 31). Freud já havia mencionado esse mecanismo, introduzido pelo termo 

Verwefung,12 em que destaca na psicose uma falha na relação entre o eu e o mundo 

externo.  Lacan avança na noção freudiana de Verwefung para orientar a problemática da 

psicose, mas traduz e utiliza o termo foraclusão, conferindo a ele o caráter determinante da 

psicose, o mecanismo essencial.  

 A condição essencial da psicose está então colocada por Lacan: a foraclusão do 

Nome-do-Pai e o fracasso da metáfora paterna. Assim como o recalque é o mecanismo de 

defesa do neurótico e o desmentido é o do perverso, a foraclusão é o mecanismo específico 

da psicose. Ou seja, na psicose não há a travessia do Édipo, o sujeito não é submetido à 

inscrição do significante Nome-do-Pai, esse está foracluído no lugar do Outro. Ao 

contrário do sujeito neurótico, o psicótico não é submetido à castração simbólica, portanto, 

não valoriza significações fálicas; por isso encontra grandes obstáculos em aderir aos 

modos comuns de dar sentido ao sexo e à existência. Quinet (1997) diz que o psicótico é 

um sujeito “ex-sexo” (p. 16), ou seja, por não ter referência fálica, o psicótico não se situa 

na partilha dos sexos.  

 O mecanismo da foraclusão é compreendido como a “não-inclusão na norma 

edipiana” (Quinet, 2006, p.47). Como aqui não há inscrição da metáfora paterna, e como 

essa se constitui como significante fundador do sujeito e de sua realidade, a criança 

permanece presa em sua relação dual com a mãe, não se encontra dividido como o 

neurótico, alcança uma frágil unidade subjetiva imaginária. Segundo Quinet (1997), é pela 

operação da metáfora paterna que a criança é arrancada dessa posição de ser objeto de 
                                                           
12O termo alemão Verwefung aparece no texto “Psiconeuroses de defesa”, de 1894/1996 e posteriormente no 
caso do Homem dos Lobos, de 1918/2010, em que Freud, a partir da análise da recordação da alucinação do 
dedo cortado aos cinco anos, trata da não inscrição de uma representação fundamental do sujeito psicótico, 
diferente da operação do recalque para a neurose, reconhecendo aí uma referência à castração. Trata-se aqui 
de um mecanismo de defesa de rejeição da realidade, o eu rejeita a realidade intolerável como um todo, ao 
mesmo tempo em que se afasta dela substituindo-a, em alguns casos, por uma nova realidade através do 
delírio.  
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gozo da mãe e que o Nome-do- Pai ‘significantiza’ o desejo do Outro (p. 18). Dessa forma, 

a ausência da significação do Nome-do-Pai, que põe fim à trama edípica, localiza o sujeito 

fora-do-discurso. Entretanto, ainda que a psicose não opere com a substituição significante 

efetuada pela metáfora paterna, como veremos adiante, existem formas possíveis de 

relação entre significante e significado.  

 A questão da psicose já havia sido inaugurada no campo psicanalítico com Freud. 

Ainda que com o intuito de contraindicar o tratamento psicanalítico da psicose, dado que o 

psicótico não estabelece laço transferencial com o analista; a leitura freudiana das 

memórias do presidente Schreber foi de grande importância para a posterior apropriação de 

Lacan e o desenvolvimento da clínica da psicose. A análise do caso Schreber (Freud, 

1911/2010) abriu a discussão sobre as estratégias de cura presentes na psicose. Inverte-se a 

ideia de que a psicose é um déficit e o delírio passa a ser entendido como uma tentativa de 

cura, uma solução em direção à estabilização. Essa ideia de a formação delirante ser uma 

direção para o reestabelecimento do sujeito psicótico foi a responsável pela a posterior 

formulação de Lacan acerca da metáfora delirante.  

 Ainda em Freud, no artigo “A perda da realidade da neurose e na psicose” 

(1924/2011), o autor apresenta a diferença existente entre a estrutura neurótica e a psicótica 

no que diz respeito à relação com a realidade. Segundo ele, a diferença entre a neurose e a 

psicose não se localiza no rompimento com a realidade, mas sim no caminho para restaurá-

la. Na neurose uma porção da realidade é evitada mediante a fuga, enquanto na psicose é 

remodelada (...) a neurose não nega a realidade, apenas não quer saber dela; a psicose a 

nega e busca substituí-la (p. 196). Ou seja, tanto na neurose quanto na psicose há perda na 

relação com a realidade externa, o que diferenciam-nas é a saída que cada estrutura 

constrói, seja a fantasia na neurose ou o delírio na psicose. Na neurose, as exigências 

pulsionais são recalcadas e o conteúdo retorna sob a forma de sintoma (no corpo, nos 

pensamentos), de maneira substitutiva. Na psicose, no entanto, o fragmento da realidade é 

rejeitado e retorna sem parar, sob a forma de alucinação ou delírio. 

 Como nos diz Quinet (2006), assim como o que interessa clinicamente na neurose 

não é apenas o recalque, mas, sobretudo, o retorno do recalcado; na psicose o importante é 

o retorno do foracluído. Enquanto o retorno do recalcado remete a um saber inconsciente 

que permite fazer ligações, o retorno na alucinação ou delírio é o de um elemento que 

nunca foi inscrito, que rompe todas as ligações. O retorno do foracluído se faz fora do 

simbólico, retorna desde fora como nos diz Freud (1911/2010), se manifesta no real, como 

prosseguiu Lacan (1955-1956/1988). Não se trata, portanto, de considerar a psicose 
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enquanto déficit, no sentido de aproximá-la a uma deficiência, mas antes, de concebê-la 

enquanto destino subjetivo, de soluções da parte do sujeito; em oposição ao que seria uma 

concepção da psicose como ausência do sujeito. O psicótico encontra soluções para os 

embaraços que sua posição particular na linguagem provoca. Na psicose, o que foi excluído 

está incluído do lado de fora, daí, foracluído (Quinet, 2006, p.47). Diante disso, o retorno 

do foracluído constitui um Outro original do psicótico, contanto que seja o retorno do que é 

outra cena, o inconsciente.  

 

2.1.1. Desencadeamento da psicose 

 

 O desencadeamento psicótico ocorre quando o Nome-do-Pai foracluído, jamais 

advindo no lugar do Outro, é invocado em oposição simbólica ao sujeito, numa posição 

terceira em uma relação que tenha por base a relação imaginária, dual e especular. Guerra 

(2010) nos diz que na psicose, o nível imaginário não se remete ao campo simbólico, assim 

como o real não se costura a esses campos, deixando o inconsciente a céu aberto. Ou seja, 

há uma coincidência entre os campos do imaginário e do simbólico, como se o ser se 

resumisse ao seu organismo ou à sua própria imagem (p. 35). Existe uma alteração de 

estruturação do sujeito na linguagem, não há o ponto de alienação fundamental de onde o 

sujeito constrói uma resposta simbólica ao enigma de seu ser, separando-se do Outro.  

 Portanto, o desencadeamento psicótico ocorre, na maioria dos casos, quando se 

desenvolve uma desestabilização das identificações imaginárias, que convocam 

simbolicamente o sujeito a se posicionar frente ao enigma do seu ser. Guerra (2010) nos 

fornece alguns exemplos de eventos que podem ocasionar um desencadeamento psicótico: 

advento de uma paternidade, promoção profissional, casamento, perda de um ente querido, 

etc. São exemplos de eventos que clamam por um posicionamento subjetivo e que na 

psicose, por carecer da inscrição de um referente simbólico a partir do qual possa significar 

a experiência, podem ser condições cruciais para as manifestações delirantes. 

 Guerra (2010) nos apresenta as três condições clínicas para o desencadeamento da 

psicose reunidas por Lacan no seminário sobre as psicoses (1955-1956/1988) e retomadas 

no artigo “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose” (1955-

1956/1998).  A primeira seria o acidente no registro da linguagem, implicando a foraclusão 

do significante Nome-do-Pai, no lugar do simbólico. É num acidente desse registro e do 

que nele se realiza, a saber, na foraclusão do Nome-do-Pai no lugar do Outro, e no 



43 
 

fracasso da metáfora paterna, que apontamos a falha que confere a psicose sua condição 

essencial (Lacan,1958/1998, p.582), o sujeito se vê invadido pelos fenômenos de código e 

os fenômenos de mensagem; como por exemplo, os neologismos (fenômeno de código) e 

os shifters13 (fenômeno de mensagem). 

 A segunda condição do desencadeamento psicótico é a quebra da identificação 

imaginária que mantinha o sujeito apoiado no desejo da mãe. Quando a via que sustenta a 

identificação na estrutura psicótica é abalada, há a dissolução do tripé imaginário (Lacan, 

1958/1998, p. 572) e o segundo aspecto desencadeador da psicose se realiza.   

 O terceiro aspecto diz respeito a uma condição específica que, para que uma 

psicose se desencadeie, é preciso que o Nome-do-Pai foracluído seja invocado em 

oposição simbólica ao sujeito. É a ausência do Nome-do-Pai que dá início a cascata de 

remanejamentos do significante de onde provém o desastre crescente do imaginário, até 

que seja alcançado o nível em que significante e significado se estabilizam na metáfora 

delirante (Lacan,1958/1998, p. 584). Lacan acrescenta que o Nome-do-Pai, chamado pelo 

sujeito a ocupar o lugar do Outro só pode advir através daquilo que ele chama de “Um-

pai”. Esse não é necessariamente o pai do sujeito, mas, sobretudo um pai real que se situe 

na posição terceira em alguma relação que tenha por base o par imaginário e especular, no 

qual o sujeito se projeta.  

 Desencadeada a psicose, o sujeito começa a trabalhar na reconstrução do seu 

mundo. Em "De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose" (1955-

1956/1998), Lacan introduz a formulação acerca da metáfora delirante. De acordo com 

Guerra (2010), Lacan nesse texto não havia terminado suas formulações acerca do objeto 

a, por isso aqui temos a primazia do simbólico e o poder do significante como considerável 

influência na formulação do delírio como solução psicótica correlativa à operação da 

metáfora paterna e equivalente à suplência ao Nome-do-Pai foracluído (p. 46), retomando 

a tese freudiana do delírio como tentativa de cura.  

 Lacan considera a metáfora delirante como um ponto de basta, um ponto de 

estabilização, que detém o deslizamento do significado sobre o significante, permitindo, 

assim, a sustentação de uma significação. Ela introduz uma ordem no significante, 

permitindo ao sujeito psicótico ter acesso à significação, não fálica (Quinet, 1997, p. 25). 

                                                           
13 São fenômenos de mensagem que designam uma alucinação de um começo de frase (que apenas o sujeito 
ouve) e que ele completa (em voz alta), conferindo-lhe sentido. Quinet (1997) apresenta o exemplo do caso 
Schreber, em que o sujeito ouve “agora vou...” e preenche o vazio da significação dizendo em voz alta: 
“render-me ao fato de que sou idiota”.  
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A tese lacaniana é a de que a metáfora delirante tem por função fazer suplência à metáfora 

paterna foracluída, ou seja, suprir a falta de inscrição do significante do Nome-do-Pai, 

como algo que compense a falta de inscrição desse significante. A suplência da metáfora 

delirante, como nos diz Soler (2007), está longe de ser perfeita, ela poderia ser chamada de 

pseudometáfora (p.205). Trata-se de uma operação que não é equivalente à metáfora 

paterna, que tem efeito a emergência da castração simbólica; mas que provoca um efeito de 

amenizar, de temperar e localizar minimamente o gozo do sujeito.  

 A construção delirante só ganha estatuto de metáfora delirante quando atinge a 

função de reestabelecer a relação entre significante e significado. Diante disso é que 

podemos pensar a metáfora delirante, enquanto operação de linguagem, uma possibilidade 

de trabalho de simbolização própria que aponta para a estabilização psicótica. Operar com 

a ideia da metáfora delirante como um dos recursos dos psicóticos, uma das maneiras do 

sujeito lidar com o real, uma solução que estabelece uma referência em torno da qual o 

sujeito se localiza no discurso do Outro é uma forma de sustentarmos a orientação de um 

trabalho possível com a psicose enquanto analistas ou técnicos da atenção psicossocial.   

 

2.1.2. A transferência na psicose como possibilidade de ultrapassar as 
prescrições institucionais  

 

 Discorremos na análise da estrutura psicótica por julgarmos ser imprescindível seu 

entendimento para nossa proposta de repensar o trabalho nas instituições de saúde mental. 

Avançamos em nossa discussão quando entendemos que a clínica psicanalítica nos permite 

outra possibilidade de laço com a psicose, ao considerá-la como uma estrutura específica e 

reconhecendo seus limites. Nossa proposta é, a partir das considerações acerca da 

estrutura, prosseguir na análise da manobra estratégica de transferência na psicose, na 

tentativa de propor agenciamentos mais plausíveis para o trabalho nos serviços abertos de 

saúde que ultrapassem uma clínica baseada nos manuais classificatórios e uma pedagogia 

da reinserção social.  

 Diante disso, retomemos o conceito de transferência elaborado por Freud. A 

psicanálise considera a transferência a condição essencial para todo o tratamento analítico. 

Em Observações sobre o amor de transferência (1915/1996), Freud nos apresenta que o 

manejo da transferência é o principal desafio em uma análise e acrescenta a dimensão do 

amor como pertencente à situação analítica. Ao longo do texto, Freud marca que o amor 
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que se estabelece entre o paciente e o analista se firma como paradigma. O autor assinala 

que esse amor do paciente lança toda a responsabilidade sobre o próprio analista, não 

apenas sobre sua pessoa, mas, sobretudo, sobre sua função. 

 No Seminário 11 – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, realizado em 

1964 e publicado cerca de dez anos mais tarde, Lacan retoma o conceito freudiano de 

transferência e o avança. Para Lacan, o conceito de transferência é determinado pela 

função que tem em uma práxis, ela é um fenômeno em que estão incluídos, juntos, o sujeito 

e o psicanalista (Lacan,1964/2008, p. 225). Assim, podemos dizer que um tratamento 

psicanalítico se inicia com o estabelecimento da transferência, compreendida 

coloquialmente como “confiança” ou “admiração”. Esses aspectos são relativos a uma 

vertente imaginária da transferência que estão em jogo, mas que remetem a uma estrutura 

simbólica. Ainda nesse Seminário, Lacan pontua: desde que haja em algum lugar o sujeito 

suposto saber, há transferência (p.226). O sujeito suposto saber, termo introduzido por 

Lacan, indica o pivô, o ponto-eixo em torno do qual gira a transferência.  

 Retomamos esses aspectos da transferência na clínica de neuróticos para 

sublinharmos a peculiaridade da sua manifestação na clínica da psicose. A diferença da 

transferência na psicose se encontra, sobretudo, na função do analista. O analista diante do 

psicótico não ocupa a função de sujeito suposto saber como o faz na clínica com 

neuróticos. Na análise de neuróticos trata-se de uma fala dirigida a um saber inconsciente, 

um saber que contém uma questão, que remete a uma questão do desejo do Outro.  Como 

nos diz Quinet (1997), há uma associação entre o desejo do analista com o desejo do 

sujeito, que é o desejo do Outro. De uma maneira geral, ainda que se respeite cada caso em 

sua singularidade, na psicose, diferentemente, o desejo do analista está sozinho, pois o 

Outro, que fala pela boca do analisante, não é suposto desejar e sim gozar (p.128).  

 Há, portanto, na psicose, segundo Zenoni (2000), um saber que não é suposto, mas 

realizado pelo próprio sujeito, que é a referência, o gozo do Outro que se desdobra em 

saber. É por isso que quando o Outro se apresenta como Outro do saber, ele pode ser 

encontrado sob uma forma erotomaníaca ou persecutória; enquanto que a posição do 

sujeito suposto não saber deixa principalmente ao sujeito a iniciativa de saber (p.21, grifo 

nosso).  Nesse sentido, a posição do analista enquanto um sujeito suposto não saber é o de 

aprendiz diante da estrutura psicótica. Esse lugar ocupado pelo analista favorece o 

tratamento, pois não alimenta uma posição intrusiva, persecutória na transferência.  

 Guerra (2010), a respeito da direção do tratamento nas psicoses, argumenta que a 

proposta na clínica com psicóticos parte da tentativa de circunscrever o gozo e de intervir 
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sobre o Outro, desalojar o sujeito do lugar de subordinação ao gozo do Outro. Segundo a 

autora, ainda que cada sujeito se oriente por um estilo de construção de respostas, seja ele 

um psicótico esquizofrênico, paranoico ou melancólico; o que devemos ter como eixo 

condutor é a máxima lacaniana que alega que o analista não deve recuar frente à psicose. 

Ou seja, é a psicose que nos ensina sobre a estrutura e sobre as soluções que ela mesma 

encontra para fazer face a uma falta central do próprio simbólico; nosso papel enquanto 

analistas é o de nos precaver de ocupar o lugar do Outro, procurando um lugar vazio do 

gozo capaz de produzir um corte que convoque o sujeito.  

 Quinet (1997) considera que na relação do sujeito com o Outro (especialmente nos 

casos de paranoia) não há mediações, ou seja, o sujeito sente-se preso ao Outro, como um 

objeto de gozo. Diante disso, ele propõe pensar a manobra da transferência na psicose 

como uma “concepção estratégica” (p.130), em que se tem implicação do ato do analista. 

Manobrar a transferência é dirigi-la com o objetivo estratégico de barrar o 
gozo do Outro que invade o sujeito na psicose. Quem faz essa manobra é 
o analista pelo seu ato e, como tal, ele não se deixa manobrar pelo 
paciente que o colocará (...). Para tanto, é necessário que o analista 
apreenda sempre em que lugar o analisante o situa. Por intermédio de seu 
ato, o analista se contrapõe à manobra do analisante com uma outra 
manobra, para que este se instaure como sujeito e não como objeto do 
gozo do Outro. ( p.130). 

 

 No Seminário sobre as psicoses (1955-1956/1988), Lacan propõe a posição do 

analista enquanto secretário do alienado (p. 235). Essa posição do analista difere-se da 

transferência na neurose, em que, como já referido, o analista fica no lugar do objeto, uma 

vez que sustenta a transferência de saber. A função de secretariado, contrariamente, é a de 

tomar ao “pé da letra” o que o sujeito nos conta, trata-se de conceber, não de imaginar, o 

que se passa para um sujeito quando a questão lhe vem dali onde não há significante (...) 

(p.231).  

 A escuta do sujeito psicótico permite ao analista situar a relação do sujeito com a 

linguagem. Em sua discussão sobre o caso Schreber, Lacan (1955-1956/1988) afirma que o 

sujeito dá o testemunho de sua relação com a linguagem, o que o autor chama de 

erotização ou apassivação; e essa maneira de se relacionar com a linguagem revela a 

dimensão constitutiva do sujeito. A linguagem constitui a mediação fundamental na 

dialética com o outro. Dessa forma, tornar-se testemunho da construção delirante é aceitar 

o testemunho do alienado em sua posição em relação à linguagem (p.238) e isso requer do 

analista a renúncia de uma posição de saber sobre o sujeito. Ambas as posições de 

secretário e testemunho colocam a ênfase na dimensão do não-saber, no sentido de 
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encorajarem um trabalho do sujeito que tome forma de construção, de uma sistematização 

ou um outro tipo de relação com o simbólico. 

 Apostamos na transferência como um facilitador do vínculo do sujeito a uma 

pessoa (um técnico de saúde mental, por exemplo) ou a uma instituição, abrindo a 

possibilidade da circulação social e da amarração simbólica; construindo condições para 

que o sujeito psicótico possa funcionar de forma viável na sociedade. No entanto, temos de 

admitir que as saídas na psicose podem prescindir a presença de um analista ou de um 

dispositivo de cuidados. Muitos podem ser os caminhos encontrados pelos psicóticos para 

as soluções de seus movimentos subjetivos: o trabalho delirante, como já mencionado; a 

transferência; as sublimações criadoras, enquanto criações artísticas que facilitam o laço 

social; as identificações imaginárias e até a passagem ao ato, ainda que não seja um 

facilitador do enlace social, diz respeito à extração de um excesso de gozo que invade o 

sujeito e por isso é também considerada uma saída.  

 Contudo, a análise desses caminhos serve de base para compreendermos as nuances 

da clínica da psicose, sobretudo em um trabalho em instituições. Para Zenoni (2000), o 

trabalho na clínica da psicose aponta para um tratamento pelo sintoma, em oposição a um 

tratamento do sintoma, que diz respeito a uma prática com neuróticos, em que há um 

direcionamento do simbólico ao real. O tratamento pelo sintoma é direcionado à 

construção. Sobre isso o autor aponta:  

[...] se nós soubermos ocupar um lugar justo na transferência, se nós nos 
afastarmos de qualquer posição interpretativa, nós podemos acompanhar 
o sujeito nas suas invenções, no sentido de tornar possível com o laço 
social, mesmo que seja sob uma forma marginal, o sintoma construído 
pelo próprio sujeito (p. 57). 
 

 Nesse sentido, operar com a noção de aprendiz e secretário diante da psicose pode 

nos auxiliar em nosso trabalho nos dispositivos de saúde mental de forma a evitar, como 

enfatiza Calligaris (2013), um empobrecimento psíquico dos pacientes e uma prática mais 

concisa, uma escuta que permita um trabalho de elaboração da metáfora delirante no 

momento da crise. Diante disso, retomamos Quinet (2006) quando ele nos fala das 

preliminares para a inclusão social do sujeito psicótico. O autor considera três condições 

imprescindíveis para o trabalho na clínica da psicose nos serviços substitutivos de saúde 

mental: a inclusão do sintoma no diagnóstico, a inclusão do sujeito no tratamento e a 

inclusão da foraclusão. A primeira diz respeito ao entendimento de que o sintoma remete à 

estrutura do sujeito, a supressão dele por intermédio de medicamentos não é uma tentativa 

de cura inerente ao sujeito, o delírio e a alucinação são. A segunda diz respeito a duas 
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vertentes: incluir o sujeito no saber sobre sua patologia, seus sintomas e incluir o sujeito 

enquanto co-responsável por sua patologia, que significa solicitar ao sujeito seu 

comprometimento com o tratamento.  

Por fim, o autor nos fala em incluir a foraclusão, ou seja, trata-se de uma operação 

de incluir os fenômenos psicóticos em suas especificidades nas instituições da reforma 

psiquiátrica. Não diz respeito a adaptar, nem “neurotizar” o psicótico, mas sim respeitar 

suas manifestações enquanto retorno do foracluído. Quinet (2006) adverte para o furor 

sarandis, retornando o termo freudiano preconizado aos jovens analistas e atualizando para 

os técnicos de saúde mental, lembrando-os que longe de ser a abolição do simbólico, a 

foraclusão é um conceito que não equivale a um déficit (p.50); e para o furor includenti, 

que seria a tentativa a qualquer custo de inclusão do psicótico na ordem social (trabalho, 

dinheiro, família, sucesso, etc.). É preciso deixá-lo fazer sintoma sem Nome-do-Pai (p.50). 

Segundo Carrozzo (1991), se a instituição permite ao sujeito psicótico montar um delírio, 

uma metáfora delirante que lhe traga potência, certamente manterá a escuta institucional, 

que nada mais é a capacidade da instituição de se deixar penetrar pelas mudanças, pelas 

criações, pelas necessidades dos pacientes (p.38). 

 

2.2. O SUJEITO EM SEU RELACIONAMENTO COM A DROGA: ALGUNS 

ASPECTOS DA TOXICOMANIA  

 

 Diante da problemática apresentada em nossa pesquisa, adentraremos nessa seção 

nos aspectos relacionados ao tratamento dos sujeitos que fazem uso abusivo de álcool e 

outras drogas. Partimos do pressuposto de que existem vários tipos de relações que o 

sujeito pode assumir com as drogas (como o uso recreativo, por exemplo), no entanto, 

trataremos aqui do uso abusivo, visto que as consequências desse uso tem tido grandes 

desdobramentos em vários setores da sociedade e áreas do saber. Do discurso jurídico ao 

psicanalítico, passando pela sociologia, antropologia, medicina e psicologia, buscam-se 

abordagens que apontem caminhos para lidar com suas questões.  

 Ainda que o tema sugira uma urgência social e política, devemos acima de tudo 

trabalhar com a especificidade do sujeito, a fim de não tender a estudos epidemiológicos e 

de casos baseados em manuais classificatórios, em detrimento de estudos propriamente 

clínicos. Além disso, devemos nos precaver de práticas segregativas que tendem a 

generalizar e, sobretudo, criminalizar o consumo de drogas. Acreditamos ser por meio da 
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clínica que podemos avançar sobre o tema. Diante disso, destacamos a diferença entre um 

usuário de drogas que, apesar de fazer uso de substâncias, regular ou irregularmente, não 

se tornam dependentes, no sentido de que a droga não ocupa um lugar importante em sua 

vida, não lhe causa problemas; e um toxicômano, aquele que tem sua vida regulada pelo 

uso da droga e que desenvolve uma extrema dependência dela. Nosso olhar nesse trabalho 

se voltará a esses sujeitos. 

 Podemos iniciar nossa análise acerca da toxicomania, retomando o conceito que 

tem suas origens na psiquiatria, em suas discussões acerca da loucura e da mania. Segundo 

Santiago (2001), as primeiras formulações do saber psiquiátrico se orientam pelo interesse 

nos efeitos químicos produzidos pela intoxicação14. No entanto, a partir de meados do 

século XIX, as elaborações psiquiátricas passam a considerar a toxicomania como uma 

entidade clínica autônoma, relacionada aos atos maníacos e as tendências impulsivas. 

Nesse momento, a psiquiatria passa a se interessar pelos problemas da intoxicação no 

corpo e elaborar critérios diagnósticos que descrevem a relação de dependência dos 

indivíduos com diferentes tipos de drogas. 

 O tema da toxicomania faz parte do campo heterogêneo, tanto pelas diversas 

instâncias que se ocupam dele, como pelas diferentes formas e importância que o uso da 

droga tem na vida de cada indivíduo. Em todas as disciplinas que tratam da toxicomania 

(as ciências sociais, a medicina, o direito, a psicologia, a psicanálise etc.) é reconhecida a 

diferença entre as modalidades de usuários e as formas de uso dessas substâncias. 

Entretanto, nos diz Ribeiro (2009), se para as ciências sociais e a medicina as diferenças 

advém, sobretudo, da quantidade e da frequência do uso de substâncias tóxicas; para a 

psicanálise os critérios capazes de diferenciar os tipos de usuários e as formas de uso 

existentes só podem dizer respeito à modalidade de gozo experimentada e suportada por 

eles (p. 339). Portanto, em psicanálise o conceito de toxicomania exclui o uso recreativo ou 

eventual de drogas. Considera-se a ‘toxicomania’ a relação intensa e exclusiva, na qual o 

uso de drogas já se tenha estabelecido também como uma função na vida psíquica do 

sujeito (Conte, 2000, p.11, grifo da autora). Além disso, a psicanálise também considera 

em suas análises os imperativos sociais de consumo que permeiam o uso de drogas.  

 

                                                           
14 Aqui, Santiago (2001) destaca os experimentos ministrados por Moreau de Tours, psiquiatra francês.  O 
trabalho consistia em ministrar o haxixe como forma de induzir experimentalmente a loucura. Trata-se de um 
interesse em atingir a natureza psíquica da loucura e a ação da droga permitiria “o acesso ao âmago da 
experiência pessoal do delírio” (p.67). 
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2.2.1. Fenômeno e estrutura 

 

 A toxicomania não é um ponto central nas articulações de Freud, não há nos textos 

freudianos nenhuma elaboração relativa à especificidade da toxicomania enquanto fato 

clínico. Contudo, o autor se serve do tema em algumas passagens de sua obra, 

principalmente quando as alterações provocadas substâncias intoxicantes lhe servem de 

suporte para os argumentos, auxiliando nas suas construções teóricas em relação ao 

funcionamento psíquico ou ainda na explicação do mecanismo de estados patológicos 

específicos. Essas alusões ao assunto serviram de base para o avanço das elaborações 

clínicas acerca da toxicomania. 

 As menções acerca do tema podem ser encontradas já nos escritos anteriores ao 

desenvolvimento da psicanálise, nos trabalhos freudianos sobre a cocaína, em que ele 

descreve os efeitos da substância a partir de seus próprios experimentos. Podemos 

encontrar também algumas articulações importantes a esse respeito em artigos como “A 

sexualidade na etiologia das neuroses” (1898/1987), em que Freud apresenta o hábito da 

masturbação com as mesmas características de outros vícios e aponta para o fato de que, no 

tratamento para romper o vício, o médico não deve se contentar em privar o paciente da 

substância intoxicante, sem antes se importar com a fonte de que brota sua necessidade 

imperativa; em “Os Chistes e sua relação com o inconsciente” (1905/1977), em que o 

autor estabelece relações entre as alterações provenientes das substâncias inebriantes e os 

processos comuns da vida, assim como nos fala dos efeitos do álcool como forma de 

diminuir o efeito da censura; e, sobretudo, no texto “O mal estar na civilização” 

(1930/2010), em que aponta o uso de tóxicos como uma das formas paliativas de escape do 

mal estar que é inerente ao homem. 

 Nesse último texto Freud se atém mais detalhadamente ao uso de entorpecentes. O 

autor reconhece a vida do homem em civilização como uma fonte de intermináveis 

restrições, fator de repressão, origem de mal estares diversos, que acaba por trazer ao 

homem muito mais exigências que benefícios. “A vida, tal como nos coube, é muito difícil 

para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não 

podemos dispensar paliativos” (p. 19). Entre esses aspectos paliativos, Freud destaca as 

substâncias inebriantes (p.20) como uma das formas de tornar o homem insensível às 

frustrações. O autor observa que o uso de tóxicos é uma solução eficaz e imediata de 

obtenção de prazer, ao mesmo tempo que seu uso nos torna capaz de afastar o desprazer.  

 A respeito disso, Freud (1930/2010) acrescenta que 
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[...] o serviço dos narcóticos na luta pela felicidade e no afastamento da 
miséria é tão valorizado como benefício, que tanto indivíduos como 
povos lhes reservaram um sólido lugar em sua economia libidinal. A eles 
se deve não só o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela 
muito desejada de independência em relação ao mundo externo. Sabe-se 
que com ajuda do “afasta-tristeza” podemos nos subtrair à pressão da 
realidade a qualquer momento e encontrar refúgio num mundo próprio 
que tenha melhores condições de sensibilidade. É notório que justamente 
essa característica dos entorpecentes determina também o seu perigo e 
nocividade. Em algumas circunstâncias eles são culpados pelo 
desperdício de grandes quantidades de energia que poderiam ser usadas 
na melhoria da sorte humana (p. 23). 

 
 Assim, já que a felicidade individual é algo irrealizável, como descreve Freud nesse 

texto, as substâncias entorpecentes são uma forma de solucionar o balanço libidinal do 

indivíduo, na tentativa de escapar das exigências da civilização. No entanto, como 

destacado no trecho acima, Freud acredita ser uma solução precária e instável visto que a 

satisfação obtida na tentativa de evitar o mal estar carrega consigo a nocividade inerente à 

pulsão de morte. É claro que para Freud o consumo de tóxicos não determina, por si só, o 

valor patológico da prática da intoxicação, mas, de acordo com Santiago (2001), remete-se, 

sim, às condições particulares que dão o direito de se falar em valor nocivo e até 

devastador da solução que a droga perfaz para certos sujeitos (p. 110).  

 Santiago destaca que na obra O mal estar na civilização (1930/2010), Freud 

apresenta a relação entre a intoxicação crônica e a satisfação substitutiva. Para Santiago, 

Freud propõe a intoxicação crônica como uma das possíveis saídas do sintoma, diversas 

vezes insuportáveis para alguns sujeitos. Ele sustenta a hipótese de que uso de drogas, na 

obra freudiana, aparece como uma técnica de substituição oriunda da insuficiência da 

satisfação substitutiva do sintoma (p. 109), portanto, acredita que Freud teve o interesse 

em salientar a posição do sujeito quanto à saída do sintoma (p.109). O recurso à droga 

enquanto função de apaziguamento é reafirmado pelo autor enquanto contendo uma 

eficácia provisória e, dessa maneira, algum efeito nocivo parece retornar quando o sujeito 

lança mão da estratégia do uso de tóxicos. 

 Essas são algumas considerações encontradas no texto freudiano a respeito do tema 

da toxicomania. Lacan, no entanto, se ateve muito pouco à questão dos tóxicos. Segundo 

Laurent (1994), Lacan define a droga como sendo a única forma de romper a relação do 

corpo com o gozo fálico. O sucesso da droga na atualidade consistiria na sua função 

artificial de afastar os efeitos nocivos e insuficientes do gozo fálico. De acordo com o 

autor, a tese de Lacan sobre a toxicomania é uma tese de ruptura, de ruptura com o gozo 

fálico. Aqui, a ruptura com o gozo fálico não equivale ao que destacamos anteriormente 
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nas considerações acerca da estrutura psicótica, a droga é uma possibilidade de ruptura sem 

que haja a foraclusão do Nome-do-Pai. Dessa forma, o gozo oriundo das práticas de 

intoxicação é considerado um rompimento com o gozo fálico, pois esse matrimônio gera 

angústia, por ser oriundo da operação de castração, a partir da qual o sujeito sempre será 

falta a ser, visto que o objeto que supostamente poderia completá-lo se inscreve como 

impossível, o que traz como consequência uma perda fundamental de gozo (Ribeiro, 2009, 

p. 336).  

 Essa concepção, de acordo com Laurent (1994), desvincula a toxicomania da noção 

de estrutura clínica, a toxicomania não compõe uma entidade psicológica autônoma. A 

toxicomania, para o autor, pode se inscrever em qualquer uma das três estruturas: neurose, 

psicose e perversão, sendo possível destacar que suas montagens são múltiplas e seus 

destinos diferentes em cada sujeito. Dessa forma, podemos acrescentar que na clínica 

psicanalítica pergunta-se menos pela toxicomania do que pela relação que cada sujeito 

estabelece com a droga.  

 Apesar de compartilharmos do entendimento de que a toxicomania é um fenômeno 

presente nas três estruturas clínicas, destacaremos aqui rapidamente uma vertente da 

psicanálise que a considera um tipo clínico da estrutura perversa. Isso porque essa é uma 

concepção de certa notoriedade nas formulações psicanalíticas e uma discussão que 

contribui para construção do saber sobre a clínica da toxicomania. Segundo essa vertente, a 

droga funciona como um objeto de fetiche (Birman, 1993, p. 61, grifo do autor), de forma 

que ela se transforma num instrumento para a promoção do gozo absoluto, propiciando 

um curto-circuito que evita o confronto do sujeito com a experiência da castração (p. 61). 

Assim como o fetichista utiliza-se do fetiche para ter um discurso em relação a lei e ao 

sexo, o toxicômano usaria a droga. Segundo essa concepção, o paralelo que se faz entre a 

droga e o fetiche estaria na noção de que estes se estabelecem enquanto objetos parciais, 

tornam-se o ponto de regulagem das relações objetais.  

 Assim como a droga em O mal-estar na civilização (Freud, 1930/2010) serviria 

como uma construção subjetiva, o fetiche adviria também de uma operação de substituição 

instalada na angústia da castração. No entanto, adverte-nos Santiago (1993), de que a 

substituição pela droga se faz de outra maneira. Se o processo de substituição fetichista 

ocorre pela ausência do falo materno, no caso da droga o elemento a ser substituído é 

indefinido, ele só se determina em função da estrutura do sujeito. Segundo ele, se a droga é 

considerada produto de substituição é porque se articula com o revestimento de angústia 

que se tece em torno do gozo fálico (p.77); portanto, o recurso a ela advém do fato de que 
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essa se configura como um atalho que o sujeito encontra para lidar com a angústia. Isso 

não quer dizer que não existam toxicômanos perversos, mas que simplesmente, eles não o 

são no seu trato desregrado com a droga (p.80). 

 Cabe ressaltar, ainda, que essa concepção da toxicomania enquanto um tipo clínico 

da perversão pode ter consequências problemáticas, especialmente quando tratamos da 

toxicomania nas instituições. Isso porque, como nos diz Roudinesco (2008), 

[...] embora vivamos num mundo em que a ciência ocupou o lugar da 
autoridade divina, o corpo o da alma, e o desvio o do mal, a perversão é 
sempre, queiramos ou não, sinônimo de perversidade. E, sejam quais 
forem seus aspectos, ela aponta sempre, como antigamente, mas por meio 
de novas metamorfoses, para um negativo de liberdade: aniquilamento, 
desumanização, ódio, destruição, domínio, crueldade, gozo (p.11, grifo 
nosso). 

 
 Nesse sentido, aliada a um discurso social de flagelo das drogas, de um imaginário 

em torno da periculosidade do usuário de drogas, de suas condutas dúbias; a adoção 

apressada de tal concepção pode ratificar intervenções baseadas em discursos de controle 

social, em uma interpretação moral da toxicomania, que a consideram uma entidade 

autônoma e perversa e que, por isso, não se submeteria aos efeitos da escuta psicanalítica 

(Conte, 2004, p. 25). Ademais, como afirma Olievenstein (1997), uma abordagem da 

exclusão e das margens começa no imaginário individual e coletivo, onde se constitui o 

simbólico do normal e do patológico com relação àquilo que é norma e aquilo que não o é 

(p.17). Diante disso, o autor acredita que um questionamento das práticas autoritárias e 

repressivas contribui para uma tentativa de superação, já que uma sociedade que repousa 

sobre uma ordem é uma sociedade que morre (p.17).  

  Contudo, avancemos no tema da toxicomania em psicanálise. A psicanálise se 

atualiza em formulações que se sustentam na orientação lacaniana e que compreendem o 

os aspectos da toxicomania enquanto um efeito da operação realizada pelo discurso 

científico. A toxicomania enquanto método químico de intoxicação, é a prova cabal do 

efeito do discurso da ciência nos interstícios do saber, que cria um novo produto tanto no 

mercado de bens, como no mercado de gozo (Lemos, 2004, p.52, grifo da autora). A 

contribuição lacaniana torna possível inscrever o recurso à droga como uma construção 

que permita ao sujeito tolerar os efeitos imprevisíveis e angustiantes do gozo do corpo. 

Segundo essa concepção, a droga é entendida como um dos produtos da operação 



54 
 

científica, um gadget15, no sentido de ser, em uma primeira análise, um elemento 

descoberto e potencializado da ciência, através dos avanços da farmacologia; e utilizado 

muitas vezes como forma de tamponar a divisão subjetiva, esquivar do desprazer. Os 

gadgets são objetos que a ciência liga aos homens e passam a existir para que o sujeito 

possa deles gozar. 

 Soler (1998) admite que o estatuto da droga se modifica mediante o impacto do 

avanço da ciência e do consumismo. Isso quer dizer que o uso de substâncias na atualidade 

não se faz como outrora, nas comunidades primitivas. Ao considerarmos que a droga 

atualmente faz parte de uma infindável lista de consumo postos para o sujeito, um produto 

do efeito do discurso da ciência; concordamos que o estabelecimento de uma sociedade de 

consumo organizada de acordo com as leis do mercado, onde o importante é possuir 

objetos, ao mesmo tempo em que os universaliza, apaga as singularidades subjetivas 

(Grossi & Nogueira, 2007, p.152).  

  Nesse sentido, a droga funcionaria hoje como uma espécie de utilitarismo às 

avessas, ou como nos diz Santiago (2001) ela é um remédio que se torna veneno (p.159), 

ou seja, como todos os novos objetos inseridos pela ciência, vêm embalada pelo discurso 

capitalista, podendo servir como um novo modo de gozo na sociedade. A droga como mais 

um gadget é mais um objeto de consumo, a própria sociedade e a ideologia capitalista 

deposita nela a esperança de que o sujeito possa se remediar dos efeitos da castração 

(Ribeiro, 2009, p. 342). Seu uso, entretanto, parece vir na contramão dos modos de gozo 

socialmente admitidos, pois, na toxicomania tal uso ocorre como um fenômeno em que 

encontramos presente o excesso, pertinente ao discurso capitalista; e, no entanto, ele se dá 

na forma de uma desmedida que desdenha a normatização imposta pelo laço social. Ou 

como nos diz Lima e Alves Júnior (1998), se por um lado o toxicômano se coloca como 

uma via de objeção à utopia universalizante de nossos dias (...), como êxtimo16 em relação 

à lógica competitiva do mercado se recusa a assumir emblemas sociais, que se manifestam 

nos imperativos sociais como o de ter uma carreira, dinheiro, família, etc.; por outro é, a 

princípio, o consumidor ideal e permanente (p.63). Ou ainda, como apresenta Soler 

(1998): ao falarmos do toxicômano falamos de uma figura de gozo. Segundo ela, o 

toxicômano é um insubmisso ao gozo universalizado da civilização (p.50), ou seja, ele se 

                                                           
15Gadget é uma gíria referente aos objetos fabricados pela ciência de uso prático no cotidiano (p.ex. telefones 
celulares, tablets, etc.). Lacan qualifica os gadgets como pequenos objetos produzidos pela ciência que, de 
certa forma, fazem suplência diante da falta constitutiva do sujeito.  
16Êxtimo é um neologismo criado por Lacan (1968-1969/2008) para expressar uma formulação paradoxal: é 
algo do sujeito que lhe é mais íntimo, mais singular, mas que está fora, no exterior. 
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recusa a entrar na lógica do gozo fálico que sustenta toda a competição no mundo social. 

Ele se põe de lado, não entra, não aceita correr como todos os demais para fazer carreira, 

para afirmar-se (p.50) ou para ter realização social. Nesse sentido, a autora conclui, 

evidentemente as consequências que a toxicomania implica em si mesma, como 

insubmissão ao gozo fálico competitivo, é um perigo para a civilização da ciência, para o 

mercado, etc (p.50).  

 Contudo, retomamos Santiago (2001), quando ele afirma que o saber psicanalítico 

sobre a droga tem de levar em consideração a função e o campo da linguagem, que a 

ciência deixou intacto. Segundo ele, para a psicanálise não há droga na natureza, ou seja, 

não há noção de droga que não seja relativa ao contexto discursivo no qual ela se enuncia 

(p. 20). Um estudo psicanalítico do uso de drogas deve partir do fato de que quaisquer 

substâncias encontradas na natureza ou mesmo quimicamente produzidas são passíveis do 

empreendimento da linguagem e, consequentemente, suscetíveis de diferentes modalidades 

de efeitos de sentido, no plano do saber (p.20). É diante disso que o autor postula que a 

toxicomania é um efeito de um discurso, que por definição equivale a um certo modo de 

funcionamento da linguagem como elo social. 

 

2.2.2. O sujeito, as drogas e suas variantes. 

 
   
 De acordo com a linha que seguimos nesse trabalho, entendemos a toxicomania 

como um fenômeno que pode compor tanto a estrutura neurótica, como a psicótica ou 

perversa. Dessa forma, levantamos a tese, sustentada por Santiago (1987), de que cada 

sujeito dito toxicômano apresenta uma relação singular com o objeto droga, dentro de cada 

estrutura clínica. Segundo ele, o toxicômano faz a droga (p. 10), ou seja, o problema aqui 

não é a droga, mas sim o sujeito; é uma particular relação de um sujeito com um objeto 

que confere a esse último o poder de converter-se em uma fonte de gozo da qual o próprio 

sujeito não consegue mais prescindir (Ribeiro, 2009, p. 340). O que norteia o uso de 

drogas está, portanto, relacionado com a singularidade de cada sujeito e não com o efeito 

químico que cada substância propicia no organismo do indivíduo, já que uma mesma droga 

pode ter um efeito estimulante para um sujeito e sedativo para o outro. Por isso, Santiago 

(2001) acredita que não seja possível estabelecer uma relação direta ou uma determinação 

causal entre droga e toxicomania, nem mesmo o efeito químico da substância e o discurso 
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do sujeito sobre a droga; pois existem muitos dizeres sobre a droga que se apresentam nas 

particularidades de cada sujeito.  

 O discurso oficial que compreende as instâncias médicas e jurídicas, em sua 

maioria, tende a concordar com um tratamento da toxicomania que seja a partir de uma 

prática que elimine a droga, que reprima o seu uso. Tal concepção baseia-se no pressuposto 

de que a droga faz o toxicômano (Beneti, 1987, p. 12) e suprimindo seu uso, o usuário ou o 

toxicômano não existiria. Aqui, o toxicômano seria um sintoma do uso da droga e seu 

tratamento se determina pela abstinência. Segundo Beneti (1987), esses discursos de 

caráter hegemônicos em nossa sociedade não dão conta de que ‘mais além’ dos prejuízos 

que a droga pode causar ao indivíduo e a sociedade (furtos, homicídios, etc.) ela 

desempenha uma função na economia psíquica do sujeito (p. 13, grifo do autor). O 

“escândalo”, brinca o autor, é que o toxicômano encontra na droga um meio de existir, e o 

problema é que desta solução ele não sabe nada.  

Isso quer dizer que para a psicanálise, sobretudo no desenvolvimento da clínica, a 

realidade é aquela do sujeito, já metaforizada em seu discurso. O analista permanece em 

relação ao discurso do analisante e não perante aos objetos da realidade compartilhada. 

Nesse sentido podemos dizer é a partir do discurso de cada sujeito que o analista pode 

compreender o lugar que a droga ocupa, se essa é uma fonte única de prazer ou se o seu 

uso pode sugerir um modo de resposta ao mal estar que substitui uma elaboração psíquica 

e apazigua o sujeito diante de um intolerável, de um gozo fálico e, portanto, da castração.  

Não quer dizer que à toxicomania supõe-se um sujeito neurótico. Como já dissemos 

anteriormente, ele pode ser encontrado em quaisquer das três estruturas. Destacamos aqui a 

importância das entrevistas preliminares no deciframento das estruturas clínicas dos 

sujeitos que fazem uso de drogas, sendo indispensável para o processo de análise. O sujeito 

psicótico, por exemplo, não está na mesma relação com o gozo fálico que o neurótico. De 

acordo com Bittencourt (1993), o psicótico não é um toxicômano típico, pois já que na 

estrutura psicótica, diante da foraclusão do Nome-do-Pai, a função fálica falha e o corpo se 

encontra aberto ao gozo do Outro; a adição às drogas ensaia aqui uma forma de organizar 

em circuito fechado uma maneira de tapar os orifícios à invasão de um Outro não 

castrado (p. 88). Ou seja, o uso da droga pode desempenhar uma função de moderação do 

gozo do Outro, de suplência estabilizadora para aquilo que não é simbolizado. Para 

Santiago (2001), o psicótico procura na droga uma anexação do significante. Ainda 

segundo esse autor, a toxicomania tem um valor identificatório.  
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Com efeito, esse significante pode tornar-se, para certos sujeitos, objeto de uma 
escolha. Ser toxicômano consiste, então, num recurso diante do impasse de uma 
neurose, ou, mesmo, de uma psicose. Esse aspecto identificatório manifesta-se, 
frequentemente, mediante o enunciado: ‘Sou toxicômano’ (Santiago, 2001, 
p.185).  
 

Podemos associar esse fragmento com a compreensão de que os aspectos da 

toxicomania tendem a aparecer na clínica sob o formato de queixa, ou seja, o analisante 

tende a se apropriar desse significante “sou toxicômano”, pois o termo toxicômano (ou 

mesmo “dependente químico”) traz consigo um caráter de doença, transtorno. Dessa 

forma, o sujeito que faz uso de drogas quando vem à clínica tende a localizar seus 

problemas na droga, de uma forma identificatória, afastando-se de estabelecer relação entre 

seu discurso e seu desejo. Ele é uma vítima da “doença”. Gianesi (2005) acrescenta que o 

psicanalista diante de atendimentos com esses sujeitos apenas irá se deparar com a figura 

do toxicômano quando houver essa apresentação, que remete ao modo pelo qual cada um 

se põe em análise (p.132), ou seja, o psicanalista não se aprisiona à queixa, muito menos 

força a emergência desta, seu papel é realizar cortes e esperar um giro do discurso, manejar 

a emergência de uma demanda que definitivamente não está garantida. Torna-se então, 

necessário poder situar-se, precisamente, o lugar que a droga ocupa no modo particular 

de satisfação de um sujeito (Santiago, 2001, p.110) para que façamos um uso mais 

criterioso, na clínica e nas instituições, do conceito de toxicomania, o qual tem sido, 

segundo Lacan (1966/2001), e ainda hoje, qualificado de maneira puramente policial.  

É interessante ainda destacar que quando falamos de demanda de análise nas 

instituições existem outros fatores que devemos considerar. Trata-se, pois, de que quando 

um sujeito toxicômano busca tratamento, geralmente o faz segundo encaminhamento de 

autoridades jurídicas, família ou amigos (Beneti, 1988). Raramente ele busca tratamento 

por uma iniciativa sua, por um querer saber sobre a sua problemática do uso de drogas. 

Abordaremos a questão do tratamento nas instituições a seguir, na proposta de abordar qual 

seria uma abordagem possível com esses sujeitos. 

 

 

2.2.3. O tratamento do sujeito toxicômano  
 

 Retomemos agora uma problemática apresentada no primeiro capítulo deste 

trabalho, que diz respeito às enunciações de alguns técnicos de saúde mental sobre o 
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tratamento dos sujeitos usuários de álcool e outras drogas nos dispositivos abertos de 

saúde. De acordo com os fragmentos que destacamos, percebemos a dificuldade que os 

técnicos nesse serviço têm quando se deparam com sujeitos toxicômanos. Muitas vezes o 

estigma por detrás dos discursos dos técnicos, de que esses usuários não querem se tratar, 

ou só frequentam o serviço em busca de benefícios, corrobora com a exclusão social desses 

sujeitos, que muitas vezes já se encontram à margem da sociedade. Trata-se de um discurso 

que tem de certa forma suas origens em formas de controle e vigilância do uso de drogas, 

como o discurso médico que reduz o seu uso à dimensão de doença; a esfera judicial que o 

criminaliza; ou ainda no âmbito religioso, que tende a tratá-lo com base em uma acepção 

moral. Diante desse cenário, destacamos que se não nos atentarmos para uma compreensão 

sobre o uso de drogas que o desmistifique e não o trate como um problema irreparável e 

criminoso será impossível pensarmos em práticas de intervenção nesse campo, sempre 

cairemos em uma perspectiva segregativa e de controle social.  

 A partir disso, destacamos a noção que o termo segregação desempenha na teoria 

psicanalítica. Askofaré (2009a) nos auxilia nessa compreensão alertando que esse termo é 

usado na psicanálise sempre que o que está em questão são efeitos do discurso da ciência 

na sociedade contemporânea. Para ele, o uso que se faz do termo segregação no âmbito 

sociológico ou político, que remetem à discriminação e exclusão é uma forma descritiva 

sumária. Em psicanálise, diferentemente, trabalhamos com duas coordenadas desse termo: 

a segregação como princípio e a segregação como causa. No que concerne a primeira, o 

autor adverte para a segregação estrutural que Lacan coloca no princípio de toda 

fraternidade, senão de todo discurso (p. 346), a segregação é situada como princípio de 

todo discurso. Essa noção advém da leitura lacaniana do texto Totem e Tabu de Freud. 

Através da leitura desse mito, Lacan afirma que a única origem determinável da 

fraternidade é a segregação, ela é o princípio de discursos que estruturam os laços inter-

humanos (...) e de todas as formas de organizações humanas (p.348).  

 Já a concepção de segregação como efeito dá outro valor a noção de segregação, 

qual seja a prática segregativa e os fenômenos de segregação. Segundo o autor, Lacan 

lança mão de uma reflexão acerca da posição do médico psiquiatra no hospital psiquiátrico, 

local de encerramento da loucura e isolamento do louco, para compreender a relação entre 

o discurso da ciência e as práticas e fenômenos de segregação. Não é que o discurso da 

ciência origine a segregação, mas que o discurso da ciência e o sujeito moderno que lhe é 

correlato iniciam uma pratica – quer dizer, um tratamento do real pelo simbólico – da 

segregação (p. 351). Uma vez que a ciência, para produzir conhecimento dos seus objetos, 



59 
 

procede de forma a separar, decompor, reduzir e, sobretudo, classificar; para satisfazer ao 

projeto que ela serve, acaba por incluir os sujeitos nessa objetivação. A lógica científica 

que decompõe e produz classes novas leva nela o verme da segregação e engendra 

efetivamente efeitos de segregação (p.352). O autor acrescenta que os campos e práticas 

como a psiquiatria, o direito, a psicologia, apresentam incidências da ciência moderna e 

consequentemente os efeitos de segregação. Isso quer dizer que os efeitos da segregação 

não se limitam a, por exemplo, criação de lugares especiais para isolar determinados 

sujeitos; mas também que eles podem ser vistos em práticas cada vez mais especialistas, 

que limitam o ser do sujeito a apenas um significante. 

 Essa retomada da noção de segregação na teoria psicanalítica pode nos auxiliar na 

análise de um tratamento que seja possível para os sujeitos toxicômanos. Como vimos 

anteriormente, a droga pode ser vista como um produto da ciência e a toxicomania 

entendida pelos saberes médicos e jurídicos como uma categoria universal, ou seja, uma 

“patologia” que se inclui em um conjunto ordenado, sistematizado e homogeneizado. Isso 

ratifica a ideia de que a segregação pode ser compreendida nesse campo, uma vez que 

nessa perspectiva todos os toxicômanos seriam iguais, na medida em que pertencem à 

mesma comunidade de gozo e, por isso, requerem o mesmo tratamento. Dessa maneira, um 

tratamento pautado nessa “homogeneização de gozo” exclui a singularidade do sujeito 

toxicômano, pois não inclui a busca por um ponto de sujeição singular de cada um.  

 Uma alternativa de tratamento para usuários de álcool e outras drogas que vem 

sendo muito discutida por trabalhadores e legisladores é a adoção da lógica da redução de 

danos nos serviços de saúde. Segundo Conte (2004), desde 1989 o Ministério da Saúde, 

através de incentivos do Banco Mundial, passou a orientar a implementação desse tipo de 

programa. A proposta iniciada na Europa, a princípio, era a de prevenção de doenças de 

transmissão sanguínea entre usuários de drogas injetáveis e tinha o propósito de incentivo à 

troca de seringas. Com a ampliação e a legitimação dessa prática através de novas 

legislações – como a Portaria GM nº 2.197 de 14 de outubro de 2004 – a redução de danos 

passou a ser apresentada como uma estratégia em saúde pública. Trata-se de uma prática 

que tem como objetivo diminuir o risco causado pelo consumo de drogas lícitas ou ilícitas, 

voltada para indivíduos que, não podendo ou não querendo se abster, adotam 

comportamentos de risco ligados ao uso de drogas. Desta forma, a proposta que a redução 

de danos traz é o da possibilidade de haver outras formas de abordagem do uso e abuso de 

drogas que não aquela fundamentada na repressão, exclusão e associação imediata à 

patologias. 
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 De acordo com Conte (2004), o que melhor caracteriza essa estratégia é a 

flexibilidade, pois o contrato com o usuário se faz de maneira a priorizar a inserção deste 

na rede de saúde, ou seja, estimula sua participação nos serviços de saúde, utilizando um 

espaço que promove a individualização, a autonomia. A autora acrescenta que a proposta 

de redução de danos torna os profissionais de saúde mais próximos dos usuários em 

condição de exclusão, uma vez que opera problematizando os imperativos sociais de 

abstinência de drogas, criminalização, marginalidade, reformulando a relação com o social. 

Segundo ela, 

[...] através da redução de danos, tem sido possível retomar um olhar e um 
desejo de investimento voltados aos sujeitos toxicômanos, contrapondo-se 
à rigidez das exigências por uma sociedade livre de drogas. A redução de 
danos, apresentada como estratégia de saúde pública, tem sua importância 
como contribuição ao campo social pelo fato de questionar consensos 
colocados de antemão em torno do usuário e das drogas, por reconhecer 
diferentes relações de uso de drogas, uma vez que há a disposição a 
escutar quem permanece envolvido com as drogas, e propõe um diálogo 
com outras instâncias, permeando-as (p. 28). 
  

 Vale salientar, todavia, como nos diz Baptista (2005), que os tratamentos de 

substituição, como é o caso da redução de danos, se preocupados apenas em modificar 

comportamentos, podem transformar o toxicômano em um enfermo médico-legal, fazendo-

o viver em uma camisola química (p. 615). Aqui a droga “indesejável” é substituída por 

drogas mais aceitáveis como o psicofármaco. Além disso, nos alerta Conte (2004), um 

problema que estratégias substitutivas podem oferecer é deixar o sujeito mais livre do que 

se encontra, sem sinalizadores que sirvam de obstáculo a uma entrega alienada (p.31) ou 

ainda, ser um campo propício para apologia ao uso de drogas (p.32).  Diante disso, essa 

autora reconhece a escuta psicanalítica como importante função nesse tipo de estratégia de 

tratamento e, para que ela seja efetivada, precisamos levar em conta as questões colocadas 

pelo sujeito toxicômano, valorizar sua singularidade e seu tempo. As estratégias de 

substituição não são as respostas às questões do sujeito, mas podem servir como um 

trabalho preliminar, na tentativa de recuperar a palavra, a história, as marcas e a memória 

do sujeito toxicômano (Conte, 2004, p.31), possibilitando ao sujeito demandar tratamento 

ou outras formas de auxílio. 

 Ao pensarmos em um tratamento destinado a sujeitos toxicômanos em serviços 

como o CAPS levamos em conta esses aspectos como forma de evitar o risco de 

funcionarmos enquanto um instrumento de controle social e de inclusão a qualquer custo. 

Acreditamos que um trabalho com sujeitos toxicômanos deva se iniciar em uma definição 

do campo e do objeto ao qual ele se refere, ou seja, ultrapassar as definições médicas e 



61 
 

jurídicas que determinam o objeto exterior ao sujeito, alocando o sujeito como produto 

desse objeto. Não se trata mais, como vimos, do objeto e sim do sujeito. Ora, não há 

toxicômano sem um discurso sobre o objeto droga, portanto, o trabalho é reencontrar o 

caminho perdido desse discurso que produziu esse objeto. O lugar que a droga ocupa na 

economia psíquica do sujeito orienta a direção do tratamento.  

 Nesse sentido, atentar para a questão da demanda é elementar para pensarmos qual 

seria uma instituição possível para o tratamento da toxicomania. A indicação do tratamento 

nos diversos espaços que a instituição oferece está calcada na escuta dessa demanda. 

Quando acolhemos indivíduos que procuraram um centro de referência como o CAPS à 

procura de tratamento para seu problema com as drogas, devemos nos atentar para o fato 

de que, como efeito de um discurso científico contemporâneo, o uso de substâncias tóxicas 

parece criar um campo monossintomático. Ou seja, a nomeação toxicomania aparece em 

detrimento da particularidade que cada sujeito estabelece com a droga, o sujeito tende a se 

apegar a esse significante ofertado por um Outro social e científico.  Diante disso, uma 

prática psicanalítica com toxicômanos em instituição parte da desmontagem dessa 

categoria, no intuito de abrir espaço para a particularidade dos sujeitos, afastando-se de um 

discurso científico ou normativo. 

  Ademais, são comuns nos serviços oriundos da Reforma Psiquiátrica os discursos 

que evidenciam um imperativo de inclusão social, seja através do trabalho, da família, da 

comunidade, etc. Sobre isso, aqui também Askofaré (2009b) alerta: é preciso conter o 

furor sanandi, suas paixões reparadoras ou compadecedoras (p. 406) e compreender os 

sujeitos enquanto irredutíveis à doença, à marginalidade, à dependência e à miséria. Isso 

quer dizer que, ainda que estejamos inseridos em um campo cuja premissa é a necessidade 

da inclusão daqueles que são excluídos socialmente – e admitimos a relevância que essa 

perspectiva tem para o campo da saúde mental –, o avanço das concepções de um 

tratamento consistente nesse campo deve levar em conta a construção de novas soluções 

para os problemas contemporâneos, que zele por uma não segregação do sujeito. É claro 

que levamos em consideração que o sujeito não pode ser apreendido longe de suas 

coordenadas sociológicas, no entanto, se nos apegarmos no par exclusão/inclusão como 

determinante do sofrimento mental, deixamos escapar a originalidade dos quadros 

apresentados na clínica exercida no social e nos afastamos da clínica orientada pela escuta 

de uma posição singular. 
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3. O ENODAMENTO CLÍNICA E SAÚDE MENTAL: HÁ LUGAR 

PARA A ESCUTA? 

 

 

 Como ressaltado na introdução deste trabalho, durante o desenvolvimento de nossa 

pesquisa, o CAPS ad da cidade de São João del-Rei foi inaugurado. O novo dispositivo 

ainda passa por um período de estruturação das atividades, seleção e capacitação dos 

funcionários. Dessa forma, o CAPS del Rei continua sendo a principal referência na saúde 

mental da região. Assim, pretendemos nos valer das dificuldades cotidianas do serviço no 

acolhimento dos usuários para produzir subsídios que sejam úteis para a estruturação do 

novo serviço. Para tanto, partiremos de uma análise dos fragmentos discursivos colhidos 

no CAPS del Rei para refletirmos acerca da demanda endereçada ao CAPS ad. Baseado 

nos fragmentos destacados no primeiro capítulo, podemos afirmar que o CAPS del Rei 

oferece consulta médica, medicação e benefícios sociais para seus frequentadores, mas 

desconsidera que exista uma demanda por escuta dos usuários. Temos de considerar, 

portanto, que a escuta solicitada pelos usuários, ainda que o CAPS del Rei atendesse 

exclusivamente usuários psicóticos, não seria exercida em uma perspectiva clínica. 

 O primeiro e o segundo exemplo que destacamos, “Spa de drogados” e “O louco é 

muito melhor”, contém questões importantes para considerarmos o recém criado 

dispositivo CAPS ad. Os fragmentos nos mostram certa falta de atenção dos técnicos com 

a especificidade da demanda que ali se apresenta, tomando os usuários de álcool e outras 

drogas como preguiçosos que não aderem ao tratamento e só procuram os serviços em 

busca de benefícios. Tenório (2007) inclui a importância da experiência do CAPS ad como 

uma das novas estratégias a serem repensadas no campo da saúde mental. Segundo ele,  

[...] o CAPS ad se revelou em sua exigência cotidiana de inventividade, 
multiplicação de iniciativas e intersetorialidade, além de lidar diretamente 
com a precariedade do arcabouço institucional no qual os profissionais 
pudessem se apoiar para lidar com situações que envolvem a violência, o 
crime e o risco à integridade física (p.16). 

 

É nesse sentido que apontamos a urgência de uma resposta institucional que 

ultrapasse uma concepção de saúde mental ortopédica, ou seja, destacar ações que 

representem um novo modo de cuidar, que visem o aumentar a permeabilidade da 

sociedade ao convívio com as diferenças. Para que o avanço da Reforma Psiquiátrica não 

seja apenas a implementação de novos e mais equipamentos, nos dizem Furtado e Campos 
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(2005), é necessário que haja uma redefinição das posturas dos técnicos. Os autores 

acrescentam, as novas modalidades de atenção em saúde mental não se resumem a novas 

técnicas de tratamento, mas constituem uma outra política, uma ética da inclusão (p.113). 

Isso quer dizer que, ainda que a formação dos profissionais seja algo imprescindível, não é 

suficiente para a constituição de posturas éticas, de um novo posicionamento diante do 

usuário que padece de grande sofrimento psíquico.  

O terceiro fragmento que destacamos no primeiro capítulo, “Essa equipe não tem 

tempo para nós!”, exemplifica a questão da demanda dos usuários nos serviços de saúde 

mental do município e serve como elucidador para a problemática da atuação dos técnicos 

no recém criado equipamento. Nesse fragmento, a usuária enfatiza a ausência de escuta no 

serviço, enfatizando a “falta de tempo” dos funcionários. Essa enunciação toca em uma 

questão imprescindível para nosso trabalho, qual seja, existe uma demanda dos usuários do 

CAPS del Rei por uma atenção que vai além daquilo que o CAPS oferta na esfera da 

política de concessão de benefícios. No contexto dessa enunciação, ou seja, em um 

momento em que o serviço acolhia usuários psicóticos e toxicômanos, a resposta 

institucional foi a de que o CAPS dispunha de diversas oficinas e caberia aos usuários 

aderir a alguma delas. Percebe-se, portanto que, ainda que apenas usuários psicóticos 

frequentassem o CAPS del Rei, a demanda dos usuários não seria escutada, pois a resposta 

do serviço a essa demanda não se dá em uma perspectiva clínica e sim na tentativa de 

adequação às normas da instituição.   

Entendemos a “falta de tempo”, da qual a usuária se refere, segundo alguns 

aspectos que se entrelaçam. O primeiro dele diz respeito a sobrecarga de trabalho no 

serviço devido aos furos da rede de saúde mental da região17. O CAPS del Rei, sendo o 

equipamento de referência da rede, fazia o acolhimento de toda a demanda de saúde mental 

do território. Tal fato fez com que a equipe se dedicasse mais atenciosamente às 

contingências emergenciais que ali se apresentava, tais como o acolhimento de usuários 

toxicômanos levados por algum serviço de urgência em saúde ou aos pedidos de internação 

de usuários em crise. A falta de dispositivos adequados ao acolhimento de usuários 

toxicômanos e de outras particularidades adicionaram dificuldades ao CAPS del Rei, no 

sentido do estabelecimento de um sistema coerente de atendimento, sobre o qual se possa 

localizar o modo de circulação dos usuários; além da ausência de articulações 

interinstitucionais bem definidas. 

                                                           
17Tratamos brevemente dessa questão no item 1.2.3 
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A importância do trabalho em rede se dá como condição para o avanço das 

conquistas da Reforma Psiquiátrica e a reafirmação do modelo de atenção psicossocial. 

Esse, no entanto, não se faz sem dificuldades. Garcia (2002) nos alerta de que há 

circunstâncias que estão a exigir uma reformulação da prática de atendimentos e cuidados. 

A isso se acrescenta o fato de que o sistema de saúde mental, como um todo, não pode se 

apresentar sempre no mesmo lugar. É preciso que haja uma maior flexibilidade na rede de 

cuidados, os serviços precisam sair de sua mesmice, seu anacronismo, seus hábitos, 

quando tudo em volta já evoluiu (p.124).  A rede de atenção psicossocial se expande para 

novas articulações e interseções, mas não deve perder seu fio condutor inicial e nem ser 

reduzida a estratégias educativas ou punitivas (Figueiredo, 2010, p.5). Isso quer dizer que, 

diante da sobrecarga de trabalho, devido a alta e distinta demanda, os técnicos optem por 

ações automatistas e estereotipadas. É preciso uma disposição para avaliar cada caso e 

tomar decisões partilhadas com outros setores da rede de saúde. Além disso, segundo 

Figueiredo (2010), torna-se importante notar que os usuários circulam entre os diferentes 

serviços e dispositivos de maneiras diversas e particulares, e se desconsiderem esse 

movimento, as equipes tendem a perder seu trabalho. 

Nesse sentido, inserimos o segundo aspecto que ressaltamos da “falta de tempo” 

dentro do dispositivo CAPS del Rei. Esse diz respeito a preocupação excessiva da equipe 

do serviço com os automatismos dos protocolos de atendimento e pode ser uma das 

consequências dos furos existentes na rede. Isso porque o acolhimento e o atendimento da 

alta demanda requerem presteza dos funcionários, o que tende a determinar condutas 

terapêuticas repetitivas e estereotipadas, tanto que a utilização da codificação através da 

nosologia do DSM já ficou convencionada nos serviços. Esse modo de operar, nos diz 

Teixeira (2007), pode ser o preço que se paga pela impessoalidade inerente ao programa de 

saúde pública, que visa promover a universalidade do atendimento. 

Ora, de acordo com Garcia (2002), não existe um código de demanda em saúde 

mental que alcance a queixa do usuário, não existe uma codificação universal do que se 

apresenta na experiência clínica. Essa dimensão de universalidade deixa escapar a 

originalidade dos quadros apresentados na clínica social e afasta-se da clínica (p.123).  

Devemos nos atentar para o fato de que o adoecimento e o sofrimento advém de um sujeito 

e não de um corpo. Logo, a fala deve ser privilegiada não como manifestação patológica 

que exige correção ou resposta imediata, mas como possibilidade de fazer aparecer uma 

outra dimensão da queixa que singulariza o pedido de ajuda (Figueiredo, 1997, p.43). 

Essa é a grande diferença entre uma proposta que enfatiza a subjetivação da queixa do 
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usuário e uma abordagem apoiada em uma codificação, apressada na remissão dos 

sintomas. Aqui, a psicanálise é a referência fundamental. É preciso decantar essas 

demandas. De um lado, para esvaziá-las, desfazendo equívocos. De outro, fazendo 

aparecer um dado novo ('um a mais'), ou uma outra maneira de dizer (Ibidem, p.50). O 

trabalho em equipe e sua disponibilidade são, portanto, crucial no acolhimento de situações 

singulares e na flexibilidade das intervenções.  

Temos de, no entanto, destacar a diversidade de saberes e práticas que coexistem 

nos dispositivos. Diante desse fato, nos adverte Teixeira (2007), intervir nos serviços 

CAPS propondo um outro paradigma teórico só faria ampliar mais esse leque já 

demasiado plural dos saberes, deixando sem resposta a questão de definir qual seria a 

orientação clínica a ser seguida (p.8). Ou seja, ainda que nos apoiemos na orientação 

psicanalítica para repensarmos a relação com os serviços da rede de atenção psicossocial, a 

psicanálise não pode assumir uma função prescritiva, da melhor conduta a ser seguida nos 

atendimentos. Só é possível operar na articulação dos saberes dentro das instituições se 

esvaziarem-se o lugar visado pela prescrição. E isso só é possível se tomarmos o saber do 

próprio sujeito em atendimento.  

O vetor principal da orientação dos trabalhos das equipes no acolhimento e 

tratamento aponta para os modos de solução encontrados pelo próprio usuário em 

atendimento. É necessário, portanto, distanciar da perspectiva de um saber sobre o sujeito, 

em que as soluções e prescrições chegam ao usuário impostas pelo Outro social, para lhe 

possibilitar o encontro com esse Outro, a partir de seus próprios desdobramentos. Viganò 

(1999) nos adverte: não cabe aos profissionais dos serviços colocarem-se a serviço do 

Outro social como princípio normativo de orientação do tratamento; mas antes o lugar do 

Outro que permite a palavra do usuário. 

Destacamos ainda a falta de disponibilidade e capacidade para a escuta dos usuários 

no serviço. Para tal, retomamos o conceito de escuta em psicanálise de forma a caracterizá-

la e salientar sua importância no trabalho institucional, já que entendemos ser por meio 

dela que a potência política da psicanálise se faz consolidar. Frente ao sujeito há de existir 

um outro que escuta a sua diferença e devolve alguma dignidade aos espaços, para que a 

exclusão e a marginalidade possam ser substituídas pela marca que cada usuário pode 

inscrever no mundo.  
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3.1. A ESCUTA PSICANALÍTICA 

 

 No decorrer dessa pesquisa indicamos a importância da escuta para o trabalho nos 

dispositivos de saúde mental. Cabe, no entanto, destacar sua importância na formulação e 

constituição da teoria psicanalítica, visto que a clínica que apontamos nesse trabalho se 

desenvolve a partir e através dela. A escuta tem um lugar fundamental na psicanálise por se 

tratar de um campo em que se ressalta a singularidade de sentidos da palavra enunciada por 

um sujeito. A psicanálise surge e se desenvolve na (e a partir) da escuta. Ao se propor 

escutar de uma forma diferente seus pacientes, Freud pôde constituir tanto um novo ramo 

do conhecimento quanto um método terapêutico (Freud, 1940/1976, p. 91).  Através da 

análise das histéricas, Freud prioriza a palavra como forma de acesso ao desconhecido, 

palavras que velam e desvelam, que evidenciam a existência de um outro-interno, mas que 

também proporcionam vias de contato com um outro-externo quando qualificado na sua 

escuta (Macedo & Falcão, 2005, p.65).  

 Nos tempos em que Freud aplicava a hipnose, o paciente, em estado hipnótico, 

conectava-se com o material traumático. Ao retornar do transe, o paciente não se lembra do 

que havia acontecido, cabendo ao médico informa-lhe do que havia sido dito e descrito. 

Aqui os sintomas vêm à tona, mas o paciente não se apropria ativamente de sua história. 

Na necessidade de criar outra forma de escutar, que se distanciasse da sugestão hipnótica, 

Freud cria a regra da associação livre. A regra consiste em o paciente falar livremente o 

que lhe vier à cabeça, não selecionando nenhum conteúdo para comunicar ao analista. Ao 

analista também cabe ser coerente a essa regra, devendo desprender-se das influências 

conscientes e manter a atenção flutuante, sem se fixar a um ponto qualquer da fala do 

paciente. Ou como nos diz Freud (1912/2010)  

Como se vê, o preceito de notar igualmente tudo é a necessária 
contrapartida à exigência de que o analisando relate tudo o que lhe ocorre, 
sem crítica ou seleção. Se o médico se comporta de outra maneira, 
desperdiça em boa parte o ganho que resulta da obediência à “regra 
fundamental da psicanálise” por parte do paciente. Para o médico, a regra 
pode ser formulada assim: manter toda influência consciente longe de sua 
capacidade de observação e entregar-se totalmente à sua “memória 
inconsciente” (p. 113, grifos do autor). 

 
 Diante disso, podemos dizer que a palavra aponta, através da livre associação, um 

caminho para a cura. A cura viria pela palavra, mas não mais por meio de um sujeito 

ausente, que delegava ao terapeuta uma função de memória de seus conteúdos 

traumáticos e que colocava em ação um recurso que priorizava a ação (Macedo & Falcão, 

2005, p. 67). Agora a cura advém por meio de um sujeito ativo no processo. Ao entregar a 
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palavra ao paciente para que ele fale sobre si mesmo, Freud coloca o paciente como agente 

diante de seu processo de cura, comunicando e associando livremente.  

Nesse sentido, a palavra estabelece uma situação de comunicação entre o paciente e 

o analista na situação analítica: o paciente enquanto demandante do desejo de ser 

compreendido em sua dor, e o analista que escuta as palavras e vê nelas a via de acesso ao 

desconhecido no paciente. A escuta destaca-se, portanto, como ponto fundamental do 

campo intersubjetivo, característico da situação analítica. Como nos diz Lacan (1953-

1954/2009), a palavra é o meio fundador da relação intersubjetiva, e que modifica 

retroativamente os dois sujeitos. É a palavra que, literalmente, cria o que os instaura 

nessa dimensão do ser (p.357). De acordo com Figueiredo (1997), é característica do 

trabalho psicanalítico ater-se radicalmente às produções de fala dos sujeitos como 

indicações da realidade psíquica. A psicanálise é, então, uma clínica da fala e fazer falar é 

uma condição da escuta. E é pela escuta que a fala se constitui, remetendo à regra 

fundamental: diga o que lhe vier à cabeça (p.124).  

A noção de escuta está atrelada ao conceito de inconsciente, na medida em que a 

associação livre é uma forma de investigação das formações inconscientes. Ao falar, o 

sujeito comunica muito mais da sua intenção consciente de compartilhar algo. O 

inconsciente se comunica através de complexas formações. Nós o vemos nos sonhos, mas o 

reencontramos também no lapso e em toda a psicopatologia da vida cotidiana (Lacan, 

1953-1954/2009, p.321). Ou seja, encontramos o inconsciente nos fenômenos que dizem 

desse “desconhecido” que habita o sujeito, seja nos sonhos, nos atos falhos, chistes ou 

sintomas. Por meio da palavra enunciada, na livre associação, abre-se uma dimensão 

daquilo que escapa à lógica consciente e os conteúdos desvelados vão sendo significados 

com a ajuda da interpretação. 

Segundo Lacan (1953-1954/2009), 

Na análise, a verdade surge pelo que é o representante mais manifesto da 
equivocação- o lapso, a ação a que se chama impropriamente falhada. 
Nossos atos falhados são atos bem-sucedidos, nossas palavras que 
tropeçam são palavras que confessam. Eles, elas revelam uma verdade 
detrás. No interior do que se chamam associações livres, imagens do 
sonho, sintomas, manifesta-se uma palavra que traz a verdade. Se a 
descoberta de Freud tem um sentido é este- a verdade pega o erro pelo 
cangote, na equivocação. (p. 345, grifo nosso).  
 

É diante do reconhecimento desse lugar de saber, que através da regra da 

associação livre pode ser desperto, que a importância da escuta analítica se situa. A técnica 

inaugurada por Freud busca a singularidade de cada sujeito e está atenta à demanda de 

desejo inserida nas palavras enunciadas. O trabalho do analista de tornar consciente o 
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inconsciente, atuando como um decifrador capaz de interpretar e fornecer ao sujeito um 

sentido ao seu “desconhecido”, fica coberta de um saber e poder. Ou, utilizando a 

expressão lacaniana, o analista ocupa o lugar de sujeito suposto saber nessa relação. Esse 

lugar, em um primeiro momento da análise, é crucial para que as palavras do paciente 

sejam enunciadas a esse outro, visto pelo paciente como detentor de um saber sobre seu 

sofrimento. No entanto, cabe ao analista, no decorrer no processo analítico não se autorizar 

a ocupar o lugar do suposto saber, a condução do processo deve possibilitar o movimento 

do paciente na busca do seu saber e da realização de seu desejo. Isso porque a análise 

resgata, por meio das manifestações inconscientes, um tipo particular de saber, que está 

além do que é dito e nunca é completo, pois o sujeito do inconsciente se constitui por uma 

ruptura (Bastos, 2009, p. 97).   

O analista, nos diz Figueiredo (1997), ao ser autorizado a escutar um sujeito, está 

suposto, como aquele que deve receber a fala do sujeito como produção de saber, para 

dar-lhe um destino pela via da interpretação (p.26). O analisando, em contrapartida, só 

fala porque supõe que isso irá levá-lo a algum lugar ainda não sabido. Dessa forma, a 

escuta é efetivamente exercitada quando o analista assume uma posição de não saber a 

respeito de quem chega com uma demanda de ajuda. De acordo com Macedo e Falcão 

(2005), a escuta pressupõe a abstinência do analista, impedindo uma satisfação substituta 

do desejo do sujeito, que, não sendo satisfeito, abre-se para a ressignificação.  

É preciso ainda estabelecer a diferença entre escutar e ouvir. A escuta analítica vai 

mais além do sentido da audição, está relacionada com dar ouvido a algo. No sentido 

estabelecido por Freud, significa dar atenção para poder ouvir, e essa deve ser uma atenção 

flutuante, ou seja, não se detém a nenhum ponto específico da fala do paciente. Quando 

ouvimos, partilhamos significados, estabelecemos um diálogo, entendemos e percebemos o 

que nos é dito por meio do sentido da audição. A escuta, por outro lado, não é 

compreensiva, ela é antes provocativa. Isso quer dizer que se trata de uma escuta ativa, 

uma vez que convoca o paciente a se colocar diante de suas palavras, o conduz no sentido 

de examinar e se dar conta de sua própria singularidade. 

 A partir dessas formulações acerca da escuta psicanalítica, começamos a 

desenvolver a compreensão de como operá-la nas instituições. O dispositivo psicanalítico 

que opera na relação fala-escuta está inserido na transferência. A clínica psicanalítica, 

portanto, consiste em produzir um modo de fala através da transferência. Fala-se para um 

outro que, num primeiro momento, é aquele que acolhe. Há aí um deslocamento da fala 

como desabafo, queixa ou pedido de alívio para um plano que podemos chamar de 
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reflexivo ou indagativo. É preciso que o sujeito queira saber sobre o que se diz. Não há 

como prever nem como garantir que os que procuram atendimento se envolvam nessa 

empreitada. Ao analista cabe manter a oferta a seu modo, sem coação, mas com clareza 

de seu propósito e, sabendo esperar, dar tempo ao sujeito (Figueiredo, 1997, p. 125).  

Falar pode ser terapêutico, no entanto, não é aquilo a que necessariamente se visa. 

Não é só desabafo. Falar pode produzir sofrimento, pois no ato de falar algo se revela, 

aparece e desaparece. De acordo com Figueiredo (1997), ao produzir esse primeiro efeito 

de fala, o analista inicia seu trabalho. Nesse sentido, é necessário que se vá além da 

acolhida para que se possa manter a aposta na relação entre analista e sujeito. Alguma coisa 

que o analista diz ou faz: um comentário, uma indagação e mesmo um convite explícito a 

pensar sobre o que é dito deve atingir o sujeito (p. 125). Algo em que o sujeito se 

reconheça ou até se estranhe, mas que, de algum modo, diga algo a seu respeito; que 

encaminhe para um deciframento do seu “desconhecido”, transformando sua queixa em 

questão.  

 

3.2. NECESSIDADE, DEMANDA E DESEJO 

 

 Consideramos necessária a conceituação dos vetores demanda e desejo na teoria 

psicanalítica, com o intuito de articulá-los a noção de escuta nos atendimentos 

institucionais. A psicanálise nos diz que é a partir do furo que a estrutura do sujeito se 

organiza. Esse furo que organiza a estrutura diz respeito àquilo que poderia dar satisfação 

ao sujeito, mas que está perdido, desde sempre, sendo condição necessária ao desejo que, 

por definição, é sempre insatisfeito.  

Freud (1900-1901/1969) em Interpretação dos Sonhos introduz a ideia de que a 

experiência de satisfação, cujo elemento essencial é o aparecimento da percepção, está 

associada ao traço de excitação da necessidade. O neném, com fome, se depara com o 

objeto que vem satisfazer sua necessidade. Esse traço da presença do objeto permanece 

associado à percepção da fome, necessidade. A partir dessa primeira experiência de 

satisfação, no momento em que a necessidade se reapresenta, há uma nova conexão entre o 

traço da necessidade, a fome, e o traço perceptivo do objeto que trouxe a satisfação. Quinet 

(2003) acredita ser graças ao restabelecimento dessa relação que uma impulsão psíquica 

vai investir de novo uma nova imagem do traço do objeto. Esse reinvestimento provoca 

uma nova percepção, reconstituindo a situação da primeira satisfação (p.88).  
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O bebê chora pela excitação de uma necessidade (da fome, por exemplo). O que dá 

significação ao choro é o Outro provedor, muitas vezes introduzido pela mãe. O Outro 

introduz o objeto que satisfaz a necessidade. Diante do choro do bebê é atribuída a 

significação de um apelo, transformando assim a necessidade expressa no choro em uma 

demanda. A demanda está expressa nesse apelo, que é a busca do sujeito por um objeto que 

possa satisfazê-lo. E é na demanda que se desenrola o desejo. Ou seja, se na demanda 

existe um pedido de restituição de um estado anterior de complementação; o desejo é a 

busca do objeto perdido da demanda, daquele suposto objeto da primeira experiência 

fictícia de satisfação, um objeto perdido, impossível e eternamente faltante que a demanda 

se esforça para querer ressignificar.   

É a partir da demanda, portanto, que o desejo se distingue da necessidade. A 

necessidade sempre tem um objeto que a satisfaz, por exemplo, o alimento é o objeto de 

satisfação para a fome. A necessidade se situa no lado animal, que encontra seus objetos na 

natureza: precisar comer, evacuar, respirar. Diferentemente do ser humano, que ao 

enunciar uma necessidade, por exemplo “preciso de ar”, já se encontra em outro registro, a 

dimensão do Outro. Aqui, passamos do registro da necessidade para o registro da demanda, 

ou seja, ao se enunciar “preciso de ar”, ainda que isso se refira a uma necessidade, a 

dimensão do Outro aqui aparece. Quinet (2003) nos diz que isso acontece porque, em 

primeiro lugar, quando se enuncia algo, a palavra faz surgir o Outro da fala, pois nunca há 

concordância entre o que se pretende dizer e o que se diz. A fala faz surgir a alteridade. 

Isso porque ao enunciar algo, o sujeito é tomado pelo que diz, na medida em que sofre a 

incidência da palavra ao se escutar falando. O autor acrescenta que a fala é sempre dirigida 

ao Outro. Mesmo em um enunciado como “preciso de ar”, em que se destaca uma 

necessidade do indivíduo, está presente uma demanda implícita. Segundo o autor,  

[...] o enunciado é a própria dimensão da demanda, a qual não visa a um 
objeto, e sim ao Outro a quem dirijo minha fala: ela é um apelo ao Outro. 
O que caracteriza a demanda não é apenas a relação de um sujeito com 
outro sujeito, mas o fato de que essa relação se dá por intermédio da 
linguagem através do sistema de significantes (Quinet, 2003, p. 89). 

 
 Isso quer dizer que podemos identificar a demanda em qualquer que seja o 

enunciado do analisante, pois toda fala é uma demanda que se dirige ao Outro, como o 

lugar de significantes. É desse lugar que virá as respostas, o sentido ao que foi dito, 

trazendo ao sujeito sua própria mensagem de forma invertida. A fala do sujeito em análise, 

então, é uma demanda de sentido. O enunciado de uma fala é da ordem da demanda, mas é 

em sua enunciação, na modalização do dito, na sua cadência, na ênfase ou na elipse de 
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suas palavras que rola o desejo (Quinet, 2003, p.90). O desejo é um vetor que se desloca 

de um significante, a necessidade, para um outro significante, o traço do objeto que o 

satisfaz. Temos, portanto, que o desejo se encontra fora do significante, ele é o resultado da 

operação de subtração entre a demanda e a necessidade. No entanto, o desejo só pode ser 

inferido a partir da demanda, manifestada em cada enunciado. Ou, como nos diz Lacan 

(1966/1998), 

[...] o desejo se esboça na margem onde a demanda se rasga da 
necessidade: essa margem e a que a demanda, cujo apelo não pode ser 
incondicional senão em relação ao Outro, abre sob a forma da possível 
falha que a necessidade pode aí introduzir, por não haver satisfação 
universal (o que é chamado de angústia) (p.828).  
 

A demanda do sujeito se estrutura naquilo que se enuncia na cadeia significante, 

onde se articula o desejo, como efeito metonímico, de forma que ele passe de um 

significante para outro durante a fala. De palavra em palavra, temos o desejo como efeito 

como efeito metonímico da demanda (Quinet, 2003, p. 96). A psicanálise nos mostra que a 

estrutura própria da demanda é fundamentalmente intransitiva. Ou seja, demandas como a 

demanda de cura, de interpretação etc, referem-se estruturalmente à demanda intransitiva, 

que no fundo é uma demanda de amor. A demanda é, portanto, incondicional, não sendo 

possível nenhuma forma de negociação, nem admitindo nenhuma outra condição. Ela, 

diferentemente do caso da necessidade, não comporta um objeto. Segundo Quinet (2003), a 

demanda poderia ser formulada pela frase “me dá”, com toda a conotação impositiva que 

essa frase implica. A demanda incide sobre outra coisa para além do que a satisfação pede 

ou exige. É demanda de presença ou de ausência, assim como podemos verificar na relação 

entre mãe e filho; uma vez que a mãe, no lugar de Outro, tem a prerrogativa de satisfazer 

ou privar o filho das necessidades. A demanda que a criança faz à mãe se localiza naquilo 

que o Outro materno não tem, ou seja, se localiza no nível do seu amor, na medida em que, 

como nos diz a assertiva de Lacan (1960-1961/1992) amar é dar o que não se tem (p.41). 

Por esse motivo, quando a mãe dá aquilo que tem a oferecer, não se trata, portanto, de uma 

prova de amor. As demandas das crianças aparecem, por exemplo, na rua pedindo à mãe 

“me dá isso, me dá aquilo”. Essas, na verdade, são demandas impossíveis de se satisfazer, 

pois quando a criança recebe o que pediu, logo pede outra e mais outra coisa. Trata-se 

efetivamente de demanda de amor por onde circula o desejo como desejo de outra coisa 

(Quinet, 2003, p.97).  
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Com relação ao processo analítico, não se trata de saber o que exatamente o sujeito 

demanda, mas, sobretudo, sua relação com a demanda inconsciente do Outro. Quinet 

(2003) acrescenta que  

[...] o desejo, por ser vinculado à lei, é aquilo pelo qual o sujeito se situa 
em relação a ela, podendo inclusive dizer-lhe não. O desejo se apoia na lei 
que o constitui e com a qual está estruturalmente associado para derrubar 
o incondicional da demanda do Outro, colocando-se, para o sujeito, como 
condição absoluta. A demanda em análise é uma demanda que se dirige 
ao sujeito suposto saber. Não se trata, portanto, de uma demanda de 
análise, e sim de demandas de sentido, de cura, de interpretação. (p. 100).  
 

Ainda de acordo com o autor, estruturalmente a demanda não pode ser satisfeita. 

Na realidade, a única resposta a se dar à demanda é o não, pois responder à demanda é 

fazer calar o desejo. Atender a demanda é uma forma de doar, que, na verdade, constitui 

por si mesma uma vertente da demanda. Dar é demandar (Quinet, 2003, p.99). A não 

resposta à demanda é condição para se fazer surgir o sujeito do desejo e suas respostas. Por 

outro lado, quando o sujeito não se submete à demanda do Outro, ele se afirma como 

desejante, sendo capaz de se confrontar com a falta do Outro.  Diante disso, o sujeito 

poderá compreender sua fantasia, que o faz abrir-se para o mundo: a fantasia recorta a 

realidade para o mundo fazendo-o se situar aí para além dos ideais (p. 104). 

 Aqui podemos fazer uma aproximação do exemplo da criança que diz “me dá”, 

com o texto de Quebra (2010)18. Isso porque nesse texto a autora apresenta o caso de um 

usuário de um CAPS que é considerado um usuário “ideal”, por ser assíduo nas atividades 

do serviço e possuir comportamentos sociais adequados. O usuário, no entanto, ao receber 

a notícia de que ganharia alta do serviço entra em crise novamente. A partir desse exemplo 

mencionado pela autora e de nossas formulações anteriores acerca da escuta clínica nos 

serviços abertos, podemos inferir que há diferença entre o que se pode chamar de 

deslocamento de demandas e a alta propriamente dita. A demanda, como bem nos diz 

Quinet (2003), é incondicional e infinita. É a partir disso que entendemos que quando os 

dispositivos de saúde mental se propõem a oferecer benefícios e atividades cada vez mais 

diversificadas, estabelece-se uma confiabilidade entre usuário e serviço, relação que fica 

marcada pela eficácia entre oferta e demanda. No entanto, nem sempre essa relação 

intersubjetiva, mediada por essa promessa, esse “contrato”, corresponde a um pedido 

explícito do usuário. Por vezes, o serviço antecipa esse pedido: da oferta gera-se a 

demanda e cria-se a necessidade. Nesse processo de criação de demandas se encontra o 

                                                           
18 O texto “A “ameaça” da alta: considerações sobre o amor na psicose” foi abordado no item 1.3 dessa 
dissertação, nas páginas 30 e 31. 
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ideal da inclusão social, que é decisiva para a consolidação do campo da saúde mental, mas 

que de certa forma apaga o sujeito enquanto agente de uma demanda autêntica, no sentido 

de uma possibilidade de abertura para a dimensão de interrogação sobre seu desejo.  

Os serviços substitutivos, como os CAPS, assumem a tarefa de responder e 

representar a demanda dos usuários. Isso porque a política de saúde mental estabelece as 

diretrizes de centrar na comunidade e na rede social do usuário, assegurando-lhes direitos 

humanos e civis. Assim, a viabilização das diretrizes atrelada a organização dos serviços 

produz significantes, a partir dos moldes propostos pela Psiquiatria Democrática Italiana, 

que apontam para a inclusão social dos usuários. A inclusão, nesse caso, é obtida através 

de uma transformação institucional e de uma política compensatória de concessão de 

benefícios. Esses significantes, destacam Dunker e Kyrillos Neto (2015), são 

suficientemente ambíguos e polissêmicos, capazes de servir de engodo para uma 

diversidade de significados, reduzindo a diferença e consolidando a identificação 

necessária para a ação; tal como ocorre no caso do discurso da inclusão social. 

Ora, as estratégias de inclusão social, previstas pela legislação, não são 

consideradas como uma possibilidade pelos serviços substitutivos. São, antes, uma 

necessidade, transformando a inclusão social em um imperativo no campo da saúde 

mental. O imperativo de recusar a exclusão promovida pelos hospitais psiquiátricos 

transforma-se no imperativo da inclusão. O discurso baseado nesse ideal inclusivo se 

exprime em prescrições de atitudes, que deslocam o usuário da posição de um sujeito que 

sofre para a posição de um sujeito que traduz seu sofrimento em demanda social. Por 

exemplo, aos usuários é recomendado o uso de medicamentos, atividade remunerada, 

permanecer junto à família e a comunidade, participar de oficinas no serviço, etc. Tais 

propostas têm seu fundamento nas prerrogativas da política de saúde da garantia de 

direitos. No entanto, nota-se que há aqui um deslocamento do que seria a garantia de 

direitos para a oferta cada vez maior de benefícios, tais como: alimentação gratuita, 

passagens de ônibus, moradia, etc. A relação entre usuário e serviço fica estabelecida a 

partir da “troca”, ou seja, o usuário cumpre com as recomendações dos técnicos em troca 

da obtenção de benefícios sociais.  

Não ignoramos os avanços trazidos pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, nem nos 

posicionamos contra a concessão de benefícios sociais aos usuários dos serviços abertos de 

saúde mental. Porém, na condição de psicanalistas consideramos que a demanda é infinita, 

e ao tomá-la ao pé da letra, ou seja, quando o serviço responde a todas as reivindicações 

dos usuários, o que surge é o que podemos chamar de cronificidade. O termo cronificidade 
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não é a incurabilidade do usuário, mas antes, de acordo com Viganò (1999), uma adesão a 

um programa de vida imposto, decidido fora de qualquer expressão subjetiva (p.39). 

Assim, podemos indicar que o contrato estabelecido entre usuário e serviço seja no sentido 

permitir que haja a possibilidade de reflexão sobre a demanda que ali é colocada. Se não há 

abertura para a produção de subjetividade na demanda do sujeito, se a interpelação por 

inclusão social se dá apenas através de concessão de benefícios, a produção significante 

torna-se comprometida e a subjetivação transforma-se em reificação; convertendo o 

discurso da inserção social à produção de demandas sociais cada vez mais exigentes.  

Dessa forma, a narrativa da inclusão, amparada na promessa de benefícios, é 

encarada como um direito e uma demanda. Dunker e Kyrillos Neto (2015) acreditam que o 

discurso instituído que surge nos serviços produz sistemas simbólicos imunes à reflexão. A 

linguagem sofre uma restrição, pois não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro, 

qualquer coisa, em qualquer circunstância (p.136). Esse discurso se assemelha ao discurso 

institucionalmente autorizado, no qual os interlocutores são previamente reconhecidos 

como tendo situações e lugares predeterminados para exercer seu direito de ouvir e falar. 

Diante disso, o discurso do usuário sobre si vem impregnado de um discurso de militância 

política.  

Apesar disso, nos alertam os autores, é possível encontrar um lugar que nos permite 

guardar a distância em relação à ideologia política, mas ainda reconhecer seu potencial 

benefício clínico. Quando o usuário traduz o discurso da inclusão em sua narrativa 

singular, temos um ato que interessa simultaneamente os campos da clínica e da política. É 

nessa operação que a escuta clínica nos parece insubstituível. Apesar de bem vindo, não é 

suficiente a imersão em um discurso em que as estratégias visam a inclusão social e a 

criação de demandas, um efeito; é preciso, antes, considerar o ato contingente de 

apropriação singular realizado pelo sujeito (Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p. 137). Isso 

quer dizer que a escuta da demanda dos usuários se torna mais atenta quando aponta para o 

sentido de ressaltar a singularidade que há em cada demanda, possibilitando que o usuário 

reflita sobre ela. Destacamos a importância de se atrelar a política de concessão de 

benefícios com a escuta do sujeito. Ora, como ressaltamos anteriormente, é na não resposta 

à demanda que se faz possível a aparição da dimensão do desejo e é exatamente o desejo 

que permite o sujeito destacar-se, desligar-se do desejo do Outro.  

Portanto, ao tomar “ao pé da letra” a demanda dos usuários, os dispositivos acabam 

por transformá-la em um caso social. O caso social, segundo Viganò (1999), é aquele que 

se desenvolve na lógica da saúde enquanto mercadoria, é o caso do discurso do puro 
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significante, dos instrumentos jurídicos e assistenciais (p. 42). O caso social é conduzido 

pelos técnicos dos serviços numa relação transitiva que vai do profissional ao usuário. O 

risco que se corre ao se operar dessa maneira é dos CAPS se tornarem dispositivos de 

prestação de bens e serviços. Algo diferente pode ocorrer quando inserimos a dimensão da 

escuta clínica. Aqui, o verdadeiro operador é o sujeito, desde que o serviço o coloque em 

condições de sê-lo. Cabe ainda destacar que operar com a clínica não quer dizer extinguir a 

dimensão social das demandas que se apresentam, mas sobretudo, considerar a apropriação 

singular que cada usuário faz delas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Sob os pressupostos da psicanálise, examinamos a função do CAPS del rei, serviço 

destinado ao acolhimento e tratamento de psicóticos e neuróticos graves da região. Esse 

serviço apresenta uma peculiaridade que foi alvo de nossa investigação: desde a sua 

fundação – até meados do ano de 2016 –, o CAPS del Rei foi também o responsável pelo 

acolhimento de sujeitos que fazem uso de álcool e/ou drogas do território. Procuramos, 

através da análise de fragmentos discursivos coletados durante o período de observação no 

CAPS del Rei, destacar os impasses de se tratar condições clínicas tão distintas em um 

mesmo dispositivo. 

De início, retomamos alguns conceitos que servem de base para a constituição do 

campo da saúde mental no Brasil. No contexto da Reforma Psiquiátrica, indicamos um 

ponto crucial: a inclusão social dos usuários. Temos atualmente o avanço da luta 

antimanicomial no que se refere a tentativa de inclusão de pessoas que fazem uso de álcool 

e outras drogas. O Estado e a sociedade são convocados novamente a elegerem estratégias 

e dispositivos que reduzam os danos à vida e sejam suporte para reinserção desses sujeitos. 

Acreditamos que o acúmulo teórico construído pela Reforma, que rompeu com a exclusão 

e a segregação da loucura, pode oferecer subsídios na busca de respostas acerca dos 

sujeitos que fazem uso de álcool e/ou outras drogas. O aprendizado que tivemos com o 

movimento da Reforma nos dá alicerces para pensar uma política de saúde mental que 

integre os usuários de álcool e outras drogas, no sentido de enxergar respostas que 

ultrapassem a segregação desses sujeitos.  

É nesse contexto que a problemática dessa pesquisa se insere. A retomada de 

aspectos da estrutura psicótica e do fenômeno da toxicomania teve como objetivo ressaltar 

as características e particularidades dessas condições clínicas. No decorrer de nossa 

pesquisa verificamos em diversas ocasiões que o CAPS del Rei, ao acolher uma demanda 

crescente e emergencial de toxicômanos, tem sua capacidade de atendimento saturada por 

esta condição clínica. Consequentemente, notamos pouca disponibilidade com as 

manifestações psicóticas, fato discutido no item 1.2.3 dessa dissertação, intitulado “essa 

equipe não tem tempo para nós”, e que, em nossa leitura, remete a uma função de 

tamponamento do CAPS na rede de saúde mental. 

O exercício desta função nos mostra a importância dos serviços considerarem em 

sua organização, as características específicas de cada condição clínica, pois cada uma 
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delas demanda dos serviços substitutivos formas distintas de abordagem dos sujeitos e 

condução do tratamento. Os fragmentos discursivos coletados durante o período de 

observação no serviço levam-nos a acreditar que as diferenças na abordagem das condições 

clínicas giram, sobretudo, no sentido de que ao usuário psicótico é atribuída a condição de 

desrazão. Ou seja, ainda que se trate de uma estrutura em que o sujeito se encontra em uma 

lógica própria de constituição e funcionamento e que, portanto, não adere aos modos 

convencionais de dar sentido a existência; ele é um sujeito capaz de ser incluído nos 

dispositivos e na comunidade e de aderir ao “contrato terapêutico” proposto pelos serviços. 

Ao contrário do usuário toxicômano, a quem é atribuído a condição de desmoralização. É 

um sujeito considerado incapaz de se engajar nas prescrições do serviço; uma vez que é 

visto como um desviante, um preguiçoso, perturbador da ordem pública, que dificilmente 

virá a aderir a tratamentos. Tal discurso vem acompanhado de práticas segregativas e de 

vigilância que inserem o uso de drogas em um campo demonizado e criminalizado.  

Diante disso que acreditamos ser imprescindível uma escuta efetiva dentro das 

instituições. A atuação do CAPS del Rei na rede de saúde mental tende a compensar a 

ausência de uma escuta clínica através de uma política de concessão de benefícios; 

desconsiderando, de certa forma, um olhar para as singularidades na demanda dos 

usuários. Reconhecemos a dimensão clínica como um dos aspectos do tratamento em 

saúde mental, pois consideramos a possibilidade de aposta em formas de cuidado que 

superem os automatismos dos protocolos de atendimento e que permitam ao usuário 

exercer-se como sujeito. 

 Essa experiência nos possibilitou pensar a respeito do movimento que indicamos 

como sendo crucial para o campo da saúde mental: compreender as funções da instituição a 

partir do sujeito que ali acolhemos; partir do sujeito e sua psicopatologia para, em seguida, 

articulá-los à instituição. Por conta disso, consideramos importante a diferença introduzida 

pela orientação clínica da psicanálise que, como bem nos disse Quinet (2006), busca 

reestabelecer a clínica do caso. Ou seja, a tentativa aqui é ultrapassar os protocolos 

automáticos, que levam em conta a categorização e descrição, e apostar em uma prática 

clínica em que os fenômenos são considerados formações de compromisso entre as 

instâncias do aparelho psíquico, onde o discurso do sujeito possa ser considerado em sua 

relação com a estrutura e o sintoma. Operar com esses orientadores é possibilitar ao 

usuário de saúde mental condições de fazer laço social na alteridade, apostar em uma 

ressocialização que leve em conta as características de sua condição clínica.  
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Nossa posição, nesse estudo, é de que as dimensões clínica e a política sejam 

indissociáveis no campo da saúde mental. Furtado e Campos (2005) destacam que, se a 

clínica diz respeito ao caso tomado em sua singularidade; a saúde mental, por outro lado, 

diz respeito às ações políticas e eticamente orientadas, só que referida a uma 

singularidade não individual, à singularidade de certo grupo (p.116). À vista disso, a 

proposta clínica da psicanálise nos auxilia de forma a operar identificando o sujeito no 

usuário, e é por meio dessa identificação que acreditamos ser possível uma prática efetiva 

no campo da saúde mental, no sentido de levar em conta as construções particulares de 

cada usuário, seja diante da psicose ou da toxicomania.   

Compreendemos que esse trabalho contribui para as ações dos dispositivos CAPS 

del Rei e o recém criado CAPS ad na rede de saúde mental da região. Ao indicamos a 

importância da escuta clínica nos serviços, entendemos ser por meio dela que a psicanálise 

se confirma em sua potência política. Dunker (2004) considera que a clínica psicanalítica 

permite uma leitura do sintoma como crítica social. Isso porque, segundo o autor os 

sintomas, e principalmente o seu envelope formal, representado pela queixa, possuem uma 

política. Uma política feita de resistência, repressão e recusa (p.109). Por esse motivo, o 

autor enfatiza o caráter crítico da clínica psicanalítica.  

A clínica psicanalítica introduz algo novo, pois suscita o desejo outro. Segundo 

Soler (2011), sustentar um outro desejo é dar ao sujeito a pequena singularidade que é a 

sua (p.65), a pequena parte do desejo que não entra no grande circuito de um discurso já 

constituído. É nesse sentido que a clínica pode ser subversiva, pois o sentido da subversão 

do sujeito consiste em destituir qualquer instância que tenha a pretensão de se ocupar 

enquanto imperativa para ele. A clínica não se opõe ou desconsidera o discurso instituído 

pela Reforma Psiquiátrica, mas se sustenta no sentido de subtrair alguma singularidade 

desse discurso, não permanecendo submetido a ele. Interrogar discursos que já estão 

estabelecidos permite engendrar um questionamento que não só promove mudanças, como 

também permite produzir um novo saber a partir da prática institucional.  

É diante desse caráter subversivo da clínica que acreditamos que operar com a 

escuta nas instituições, diante da psicose ou da toxicomania, seja a condição para que haja 

a possibilidade de uma aposta no sujeito do desejo. O desafio da escuta clínica nos serviços 

abertos é o de responder sem compreender, fazer compreender num tempo que não é nosso 

e sim do sujeito, e deixá-lo concluir algo sobre si na condução de sua vida, marcando seu 

estilo, o que marca o sujeito (Alberti & Figueiredo, 2006, p. 11) 
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Em relação a demanda nos serviços abertos, mostramos que a eficácia no contrato 

terapêutico estabelecido entre técnico e usuário se constitui na relação entre a oferta e a 

demanda. No entanto, a oferta de benefícios sociais ou atividades é, muitas vezes, 

antecipada pelo serviço, não correspondendo a uma solicitação do usuário. Esse processo, 

que denominamos criação de demandas, é tributário da política de saúde mental, onde 

temos o ideal da inclusão social como fator determinante. Portanto, as estratégias dos 

serviços para atingir a inclusão social, estabelecidas pelas diretrizes da legislação, seriam 

no sentido de uma política compensatória de concessão de benefícios. Não nos opomos à 

concessão de benefícios aos usuários de saúde mental, de fato reconhecemos a sua 

importância para o processo de ressocialização e garantia de direitos do indivíduo. O que 

procuramos demonstrar é que a demanda social deve estar atrelada à escuta do sujeito, ou 

seja, a aposta aqui é a de que ao usuário seja dado a abertura para a dimensão de 

interrogação sobre seu desejo.  

Ao localizar o desejo como única força capaz de motivar o inconsciente, a escuta 

permite colocar o paciente em trabalho e reconhecer a palavra, quando esta vier. Dessa 

forma, a escuta se torna fundamental na prática nos serviços de saúde mental, pois toma o 

discurso do sujeito como produção de uma verdade sobre seu desejo, reconhece o sujeito 

como verdadeiro operador de seu desejo. À vista disso, elucidamos os vetores necessidade, 

demanda e desejo na teoria psicanalítica, pois entendemos que a articulação desses 

conceitos junto à noção de escuta clínica nos permite pensar em uma abertura para a 

produção de subjetividades nas demandas que se apresentam nas instituições. 

É preciso ainda destacar que acreditamos na coexistência da clínica e da política 

nos serviços substitutivos, pois quando o usuário traduz o discurso da inclusão nos termos 

singulares de sua própria narrativa, temos um ato de interesse simultaneamente clínico e 

político (Dunker & Kyrillos Neto, 2015, p.137). É nessa operação de apropriação singular 

da ideologia da inclusão que a escuta clínica se torna insubstituível. Diante disso, podemos 

concluir que é viável uma clínica da subjetividade nos CAPS, sobretudo porque, como nos 

mostra Dunker (2004), ela não é acrítica. Pelo contrário, se estabelece como uma 

possibilidade de oferecer ao sujeito um lugar que ultrapasse as exigências do Outro 

institucional, através de uma localização do desejo nas demandas sociais que se 

apresentam. 

Por fim, gostaríamos de enfatizar que consideramos os serviços de atenção 

psicossocial, constituídos no processo de Reforma Psiquiátrica, elementos fundamentais e 

indispensáveis no tratamento da psicose e outras condições que colocam o sujeito na 
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fronteira do laço social, como a toxicomania. A prática que defendemos ao longo dessa 

dissertação é a de ser sustentada dentro das instituições e não contra e nem apesar delas, 

mas procurando considerar algo da afirmação da diferença e da singularidade humana. É 

por meio dessa dimensão que o campo da saúde mental, se rigoroso em seus princípios, 

pode extrair o vigor de suas ações e responder por aquilo que o especifica e o legitima 

frente ao conjunto das políticas públicas. 
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